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PRÍTOMNOSŤ

UNIVERZITY
JE PRIDANOU HODNOTOU TRENČIANSKEHO REGIÓNU

Niekedy musíme urobiť pol kroka vzad, ale iba preto, aby sme následne
urobili dva kroky vpred.

Pred pár mesiacmi, keď sme sa stretli pri rozhovore,
som Vás oslovovala pán docent. Teraz Vás oslovujem
pán rektor. Čo sa vo Vašom živote odvtedy zmenilo?
Zmenilo sa veľmi veľa. V prvom rade sa zmenil môj
denný režim. Klasický pracovný čas rektor nepozná.
Rektor musí byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní
v týždni.

Čo na to Vaša manželka a deti. Nehnevajú sa?
Samozrejme, že táto zmena zasiahla aj mojich
najbližších. Musia akceptovať fakt, že budem v práci
oveľa viac ako doma. Navyše, tento pracovný model
už máme odskúšaný z čias, keď som štyri roky pôsobil
ako štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ste ústrednou osobnosťou univerzity. Dá sa
povedať, že od Vašich rozhodnutí závisí budúcnosť
Trenčianskej univerzity. Aký je to pocit?
Je to nesmierne zaväzujúci pocit, ktorý logicky vyústil do zmeny mojich pracovných priorít. Predtým
to bol rozvoj vedecko-výskumnej základne na
Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja. Teraz je mojou hlavnou prioritou stabilizácia situácie na
našej univerzite, príprava na komplexnú akreditáciu,
ktorá prebehne v roku 2014 a všetky ostatné aktivity
súvisiace s ďalším smerovaním a rozvojom univerzity.

Po nástupe do funkcie ste museli uvažovať o tom, čo
je nevyhnutné zmeniť ako prvé.

02

Jedna z prvých vecí, ktoré mi preblesli hlavou, bola
myšlienka, že sme tu pre študentov. Mám pocit, že
v minulosti sme na to niekedy zabúdali. Malo by to
byť naše krédo, ktoré budú všetci naši zamestnanci
zohľadňovať a akceptovať vo svojej práci. Musíme
sa snažiť dať študentovi kvalitné vzdelanie, ktoré by
zodpovedalo požiadavkám a potrebám trhu práce.
Študenti budú tiež spolurozhodovať o smerovaní univerzity.

TnU TRENDY

Čo to znamená v praxi? Ste tu pre študentov doslovne?
Môžem s čistým svedomím konštatovať, že pri svojich rozhodnutiach rešpektujem názory študentov.
Ich postoje si vážim a akékoľvek rozhodnutie je
vždy výsledkom vzájomnej komunikácie. Spomeniem riešenie situácie študentov v študijnom programe Textilná technológia a návrhárstvo, ktoré bolo
založené na pochopení a prijateľnom kompromise.
Študentov prijímam bežne. Keď sa ohlásia, viem si
nájsť pre nich čas. Zástupca študentov na každom
kolégiu rektora pripomienkuje predložené materiály
a môže predkladať návrhy za študentskú časť našej
akademickej obce.

V predchádzajúcich slovách ste spomínali krédo,
ktoré by mali akceptovať všetci zamestnanci univerzity. Dobrý pracovný kolektív je určite základom
všetkých progresívnych zmien.
Jedna z najťažších úloh je zmena myslenia. Ak chceme
dosiahnuť uspokojivé výsledky, musíme byť jeden
tím, ťahajúci za spoločnú reťaz. Je dôležité dokázať si
povedať, kde nás tlačí „topánka“, kde vidíme problémy a možné riešenia. V ostatnom čase začínam mať
dobrý pocit, že sme tímom a vzťah medzi vedením
univerzity a vedením fakúlt nie je o nadriadenosti a
podriadenosti, ale o rovnocennom partnerstve, ktoré
rešpektuje poslanie univerzity.

Venujme pár viet spolupráci univerzity s mestom
Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom. Všetci
dobre vieme, že bola na veľmi slabej úrovni. Teraz sa
zdá, že ľady sa postupne prelamujú. Ako sa Vám to
podarilo?
Je to opäť o prioritách. Primátori, rektori, župani sa
striedajú, ale inštitúcie zostávajú. Krátko po mojom poverení v decembri 2012 som požiadal primátora mesta Richarda Rybníčka o možnosť vystúpiť na
mestskom zastupiteľstve. Rovnakú prosbu som mal
na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla
Sedláčka. Odozva bola v oboch prípadoch kladná a po
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mojich vystúpeniach na spomínaných zasadnutiach sa
ľady prelomili. Existencia univerzity v meste je nespornou pridanou hodnotou pre celý región.

Ak by ste boli v marcových voľbách zvolený Akademickým senátom za kandidáta na rektora, čo čaká
pod Vašim vedením našu univerzitu?
Všetky kroky, ktoré som predostrel v programovom vyhlásení pri kandidatúre na funkciu rektora, sledujú jeden
hlavný cieľ. Tým cieľom je akceptovaná a konkurencieschopná univerzita, ktorej dosahované výsledky,
výstupy a aktivity budú porovnateľné s výsledkami
iných univerzít doma aj v zahraničí v zmysle kritérií
komplexnej akreditácie a medzinárodného hodnotenia.
Som presvedčený, že tento cieľ je reálne dosiahnuteľný
v strednodobom horizonte piatich až siedmich rokov.

Je Vaše presvedčenie nezlomné a pevné?
Ak si stanovíme náročné ciele, môžeme byť sklamaní z
toho, čo sme nedosiahli, ale ak si stanovíme jednoduché a ľahko dosiahnuteľné ciele, určite budeme sklamaní - z toho, čo sme dosiahli. Ja verím, že žiadnemu
zamestnancovi našej univerzity nie je jej budúcnosť
ľahostajná. Realizácia akýchkoľvek cieľov musí stáť
na pevnej základni, za tú považujem tímovú tvorivú
atmosféru
založenú na dobrých
medziľudských
vzťahoch, vzájomnej úcte a rešpektovaní rozdielnych
názorov.

Skúste čitateľom predostrieť, aké zmeny a úpravy
navrhujete?

dávno od skončenia Vašich vlastných vysokoškolských
štúdií. Ako si spomínate na svoje štúdium v Žiline?

Zásadnými úpravami a zmenami na našej univerzite
musí prejsť minimálne nasledovný okruh oblastí:
1. Oblasť implementácie systémov zabezpečovania
kvality vzdelávania, založených na medzinárodne
porovnateľných princípoch (ESG kritériá).
2. Oblasť akreditácie študijných programov. Je potrebné posilniť personálnu a kvalifikačnú zodpovednosť
pracoviska, kde sa program uskutočňuje.
3. Oblasť diverzifikácie študijných programov na tzv.
profesijne orientované s výraznou profiláciou na hospodársku prax s merateľnými výstupmi a kompetenciami študenta.
4. Oblasť budovania unikátnych pracovísk vo vybraných
vedných odboroch s cieľom byť súčasťou inovačných
a znalostných sietí domácich a svetových univerzít.
5. Oblasť starostlivosti o študentov.
Ponúkať kvalitné vzdelanie je možné ponukou 3K:
Kvalitné študijné programy
Kvalitní učitelia
Kvalitné prostredie

Len v tom najlepšom. Čo sa týkalo štúdia samotného, to ma bavilo, takže som sa mu venoval naplno.
Býval som na vysokoškolskom internáte, kde som mal
možnosť zažiť pravý študentský život, so všetkým, čo
k nemu patrí. A myslím, že k tomu netreba nič viac
dodávať (smiech).

6. Oblasť komunikácie s absolventmi. Žiada
sa spätná väzba o ich uplatnení na trhu
práce, ale aj ich kariérny a profesijný rozvoj.
7. Oblasť zavedenia mechanizmov vnútornej kontroly.

Obráťme list. Doteraz sme hovorili o Vašom vzťahu
k tejto univerzite a k študentom. Ale nie je to až tak
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Keby ste si mohli vybrať ľubovoľnú krajinu a povolanie, kde a čím by ste boli?
Na Vašu otázku „kde“ by som chcel žiť, odpovedám
bez váhania - Slovensko. Dokonca aj moja obľúbená
dovolenková destinácia je pri slovenskom mori v Chorvátsku. A povolanie? Práca vysokoškolského
pedagóga ma napĺňa, je inovatívna, každým rokom
je to o niečom inom, takže sa nad zmenami veľmi
nezamýšľam.

Namiesto záveru
Trenčianska univerzita nesie meno Alexandra
Dubčeka. Možno nie je náhoda, že práve Dubčekov
výrok, “Nezahynie národ, ktorý sa riadi tak svojím
rozumom, ako aj svojím svedomím”, je obľúbeným
mottom nášho rektora, pána doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., ktorý sa netají tým, že svoje rozhodnutia
na poste rektora podriaďuje nielen rozumu, ale aj
svojmu svedomiu.
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text Marcel Lincényi, Jaroslav Spodniak

Predstavujeme nov
S doc. Ing. Jozefom Habánikom,
PhD.,
povereným
výkonom
funkcie rektora prišli do vedenia univerzity aj noví prorektori, ktorých schválil akademický senát Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. O ich aktuálnych
krokoch vo vedení, víziách pre
univerzitu, ale aj o súkromí
sme sa rozprávali s prorektorom pre stratégiu a rozvoj doc.
Ing. Viliamom Cibulkom, CSc.,
prorektorkou pre výchovu a
vzdelávanie doc. Ing. Martou
Kianicovou, PhD. a prorektorom
pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy doc. Ing. Dušanom
Galuskom, PhD.

Od januára pôsobíte vo vedení TnUAD. Aké boli hlavné
dôvody, že sa rozhodli prijať pozíciu prorektora?
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.: Problematike Stratégie a rozvoja
organizácie sa venujem už dlhšie obdobie, čiže už mám viacročné
praktické skúsenosti v tejto oblasti z predchádzajúcich pracovísk.
Túto ponuku som prijal, pretože chcem doposiaľ získané poznatky
využiť pre efektívny rozvoj našej univerzity.
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.: Na pozíciu prorektora ma nominovalo vedenie Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Doc.
Ing. J. Habánik, PhD., poverený výkonom funkcie rektora, po krátkom
pohovore so mnou tento návrh akceptoval. Hlavný dôvod, prečo som
túto pozíciu prijala, bola predovšetkým dôvera vedenia fakulty.
doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.: Na TnUAD pôsobím už dlhší čas
a v tomto období som zažil veľa situácií a videl veľa vecí, s ktorými
som nebol spokojný, a ktoré sa mi nepáčili. V takej situácii môže
urobiť človek tri veci: odísť, sedieť a nadávať, aké je to zlé alebo si
vyhrnúť rukávy a pokúsiť sa niečo zmeniť. Takže, keď som v decembri minulého roku dostal ponuku robiť prorektora pre vedu a výskum,
veľmi som neváhal a povedal som si, že to je správna možnosť.
Situácia na TnUAD v Trenčíne po medializovaných kauzách
nie je ľahká, avšak určite nie je neriešiteľná. Akým spôsobom
chcete vy osobne prispieť k stabilizácii, respektíve k rozvoju
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našej univerzity?
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.: Vo
vedení univerzity som zodpovedný za
zavedenie systému kvality vzdelávania
na TnUAD, za komplexnú akreditáciu
univerzity v roku 2014 a rozvoj IKT na
univerzite. Všetky menované oblasti
sú dôležité pre rozvoj univerzity. Z
toho prvé dve oblasti podliehajú novo
nastaveným požiadavkám inovovaného
vysokoškolského zákona platného od
začiatku tohto roku a pripravovaným
kritériám
komplexnej
akreditácie
akreditačnou komisiou. Pôjde o organizovanie a zabezpečenie náročných
procesov, spojených i so zmenami na
fakultách, ale každopádne budú tieto procesy dobre zvládnuté. V tretej
oblasti bude potrebné prekonať určité
stagnovanie v rozvoji IKT na univerzite
za posledné dva roky. Sú už rozpracované potrebné aktivity (projekty), pomocou ktorých sa zabezpečí úspešné
napredovanie v tejto oblasti a dosiahnutie požadovanej úrovne. Naplnenie
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vých prorektorov
spestriť študentský život strávený v univerzitnej knižnici.

všetkých troch oblastí na požadovanej
úrovni prispeje k potrebnému rozvoju
a k stabilizácii našej univerzity.
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.:
Úlohou prorektora pre výchovu a vzdelávanie je dohľad nad starostlivosťou
o študentov, a to z pohľadu ich
študijných a sociálnych potrieb. Mojím cieľom je hľadať také riešenia,
ktoré by študentom ponúkali všetky
reálne možnosti pre úspešné štúdium,
ale aj tímovú prácu a relax. Mám tým
na mysli hlavne využitie univerzitnej
knižnice, ako priestoru, kde študenti
môžu pracovať aj relaxovať. Je však
nutné, aby sa interiér knižnice, ako
ustanovizne s rozsiahlym knižničným
fondom a rozšírenými službami, zmenil
rekonštrukciou a stal sa tak príjemným,
pútavým a prospešným vyplnením pracovného dňa študentov. Na našej univerzite máme študentky, ktoré majú
blízko k návrhárstvu a dizajnu, preto
privítam každý návrh, každú tvorivú
vizualizáciu, ktorá môže spríjemniť a
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doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.: Univerzita sa potrebuje zviditeľniť
pozitívnym spôsobom. K tomu potrebujeme dve veci: po prvé kvalitný marketing previazaný na dobrú a konštruktívnu komunikáciu
s médiami, a po druhé pozitíva, ktorými sa v médiách môžeme
pochváliť. A tými môžu byť len výsledky našej práce. Musíme si
uvedomiť, že každá univerzita je vlastne firma pôsobiaca na trhu,
kde produktom, ktorý ponúka, je vzdelanie. To musíme poskytnúť
našim zákazníkom – študentom. Ale ak sa pozrieme na špičkové
univerzity v zahraničí, uvidíme, že všetky majú jednu spoločnú vec:
výchova študentov u nich stavia na špičkovom výskume. Jedine
učiteľ, ktorý vedecky pracuje a v rámci vedeckej práce neustále
sleduje a aplikuje najnovšie poznatky vo svojom odbore, môže tieto vedomosti odovzdávať aj študentom. Inak sa študenti budú
dozvedať len dvadsať rokov staré, z učebníc vyčítané fakty, ktoré
nemajú súvis s najnovšími trendmi v odbore. Študenti by sa mali,
najmä vo vyšších ročníkoch a v doktorandskom štúdiu, sami zapájať
do vedeckej činnosti. A to nielen na materskej fakulte, ale aj na
pracoviskách v zahraničí. Moji doktorandi, ktorí sa vracajú domov
zo zahraničných pobytov, prichádzajú ako iní ľudia: cieľavedomejší,
s ťahom na bránu, väčšou schopnosťou samostatne pracovať.
Takýto pobyt môžem každému vrelo odporučiť. Svoje pôsobenie vo
funkcii prorektora vidím v dvoch smeroch. Po prvé dosiahnuť, aby
si každý pedagóg na našej škole uvedomil, že vedecko-výskumná práca a publikovanie jej výsledkov je neoddeliteľnou súčasťou
života každého vysokoškolského učiteľa. Každý učiteľ musí aktívne
vedecky pracovať a odovzdávať získané poznatky v pedagogickom
procese študentom. Po druhé, zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu, aby čo najvyšší počet študentov a učiteľov mal možnosť
získať skúsenosti v zahraničí.
Na Slovensku je veľa vysokých škôl. Prečo ste sa rozhodli
pôsobiť na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka?
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.: Musím sa priznať, že sa mi
podarilo až na tretí pokus pôsobiť na TnUAD a to až ako garant
študijného programu Kvalita produkcie strojárskej techniky na
Fakulte špeciálnej techniky (2011). Prvý pokus bol v roku 2006 a
druhý v roku 2010 (Fakulta mechatroniky). Na univerzite som plánoval už dlhšie obdobie pôsobiť z toho dôvodu, že moje trvalé bydlisko
je v Novom Meste nad Váhom a tiež preto, že moje odborné zameranie je orientované na priemyselné inžinierstvo, čo ovplyvnilo
tiež moje takmer 20 ročné pôsobenie vo výskumnom ústave VUMA
v mieste môjho bydliska.
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doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.: Žijem v trenčianskom regióne
a pracovala som aj v priemysle, preto je logické, že skúsenosti z
praxe som chcela ponúknuť študentom práve na trenčianskej univerzite.

doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.: Keď som v roku 1995 ukončil
doktorandské štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, dostal som ponuku pracovať na Ústave
anorganickej chémie SAV. Ani ja, ani moja manželka sme však ne-
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chceli zostať v Bratislave a tak mi
vtedajší riaditeľ ústavu ponúkol
miesto na detašovanom pracovisku – vtedy Oddelení skla ÚACh
SAV - v Trenčíne. Túto ponuku
som ako rodený Trenčan rád prijal. Po vzniku TnUAD v roku 1997
sa z Oddelenia skla stalo spoločné
pracovisko s univerzitou a tým sa s
touto inštitúciou spojil aj môj profesionálny život. Ale až do januára
2013, kedy som nastúpil do funkcie
prorektora, som mal na TnUAD len
čiastkový úväzok a mojim hlavným
zamestnávateľom bol ÚACh SAV.
Na úspechu vysokej školy
sa popri erudovaných pedagógoch,
moderných
technológiách podieľajú aj samotní študenti. V čom majú dnes
študenti ľahšie štúdium na
vysokej škole, a v čom naopak
ťažšie oproti obdobiu, kedy
ste študovali Vy?
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.:
Študenti majú dnes ľahšie štúdium
hlavne z hľadiska kvantity a kvality im poskytovaných informácií,
tiež z hľadiska materiálneho a
informačného vybavenia pracovísk na univerzite a tiež v možnosti
zahraničného štúdia (spoločné
študijné programy, ktoré vytvárajú
základné predpoklady dosahovania vyššej úrovne vzdelávania v
akreditovaných študijných programoch). Štúdium na 2. a 3.
stupni vysokoškolského štúdia
predpokladá zapojenie študentov
do riešenia výskumných projektov
a projektov prepojených s praxou,
čo sa zatiaľ v požadovanom rozsahu nedarí uskutočňovať na univerzite hlavne z dôvodu časového
rozsahu úloh, materiálneho a
finančného zabezpečenia úloh a
v niektorých prípadoch i odbornej
úrovne znalosti študentov.
doc. Ing. Marta Kianicová,
PhD.: V dnešnej dobe majú
študenti veľkú výhodu v tom, že
si môžu bez problémov a rýchlo
urobiť rešerš v tej oblasti, ktorú
práve potrebujú. Slúžia im k
tomu napr. časopisecké databázy,
prístupné na počítačoch v škole
alebo v knižnici. Rýchly a pohodlný
prístup k informáciám je výhodou
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tejto doby, študenti sa môžu rýchlo
zorientovať v danej problematike.
Jedinou podmienkou, aby takýto
prehľad získali, je znalosť anglického jazyka. Možno iba tento
fakt by som uviedla ako tú ťažšiu
stránku na začiatku štúdia.
doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.:
V prvom rade objem učiva, ktoré
musia dnes študenti počas štúdia
zvládnuť, je nižší, ako bol vtedy, keď
som študoval ja. To platí nielen na
našej univerzite, ale aj na STU, kde
tiež pedagogicky pôsobím. Ďalšie
veci, ktoré dnešným študentom
skutočne závidím, je neuveriteľne
ľahký prístup k informáciám, ktoré
umožňujú moderné informačné
technológie, fantastické možnosti
jazykovej prípravy a množstvo
príležitostí na štúdium a prácu v
zahraničí. Ťažšie to majú dnes
študenti v tom, že viac príležitostí
dáva viac slobody a viac slobody
znamená viac zodpovednosti.
To nie všetci zvládajú a najmä v
poslednej dobe mám pocit, že sa
nebývalým spôsobom roztvárajú
nožnice medzi tými najlepšími, a
tými, čo sa len vezú. Tí prví naplno využívajú všetky poskytnuté
možnosti a sú oveľa ďalej, ako sme
boli v ich veku my. Sú cieľavedomí,
perfektne jazykovo pripravení,
majú medzinárodné skúsenosti
a vedia čo od života chcú, aj ako
to dosiahnu. No a tí druhí, ktorí
na vysokej škole len márnia čas a
ich jediným cieľom je získať titul s
minimálnym množstvom námahy.

slabšie, k dispozícii sú len voľné
víkendy, kedy sa snažím vo voľnom
čase relaxovať na záhrade a prechádzkami v okolí bydliska. Počas
letnej dovolenky spravidla absolvujem niekoľko týždňovú poznávaciu
dovolenku doma alebo v zahraničí
a dlhšie a početnejšie turistické vychádzky (bývalý aktívny turista).
Medzi moje záľuby patrí história,
hudba, šport a umenie.

doc. Ing. Marta Kianicová,
PhD.: V danej chvíli nie. Čas
ukáže, či sa mi podarí zaviesť taký
systém do pracovného prostredia,
že dôjde aj na relaxačný šport alebo záľuby.

Každá vrcholová pracovná
pozícia je časovo náročná.
Máte popri práci čas na šport,
či záľuby?

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.:
Počas obdobia výučby
je to

doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.:
Práca, ktorú vykonávam, sa nedá
robiť bez toho, aby som občas
nevypol a nedobil baterky. Navyše,
aby človek dlhodobo znášal
duševnú záťaž, musí byť v dobrej
fyzickej kondícii. Cez týždeň si preto po večeroch chodievam zahrať
badminton, prípadne zaplávať.
Cez víkendy pracujem na záhrade,
alebo vo svojej dielni. Najviac času
ale trávim chodením po horách – či
už peši, na horskom bicykli alebo
na bežkách.

téma dnes

Text ľubica brnová

Ambiciózni Študenti
dosahujú úspechy v
celosvetovej súťaži

Študenti piateho ročníka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa tento rok po prvýkrát zapojili do
medzinárodnej súťaže Global Management Challenge
(GMC). Iniciatíva zapojiť sa do tohto projektu prišla
zo strany Michala Daxnera, ktorý avizoval možnosť
pridania sa do tímu reprezentujúceho TnUAD medzi
študentmi piateho ročníka programu Ľudské zdroje a
personálny manažment. Vytvoril 5 členný tím v zložení
Michal ako team leader, Andrej Kapuš, Ľubica Brnová,
Simona Sedláková a Peter Šmatlák a zapojili sa do
súťaže pod menom New Age Team.
Tím reprezentujúci TnUAD dokázal, že myšlienky tímového ducha, spolupráce, analytického a strategického plánovania mu nie sú cudzie a v tvrdej konkurencii 72 tímov z celého Slovenska sa im v prvom kole
súťaže podarilo umiestniť na krásnom 6 mieste, ktoré
im zaisťuje postup do ďalšieho slovenského národného kola. Zo 72 tímov do ďalšieho kola postúpilo len
24 tímov.
GMC je v súčasnosti najväčšou súťažou na svete v
oblasti simulácie strategického riadenia firiem a má
bohatú tradíciu a celosvetové uznanie. Koncept GMC
umožnil študentom TnUAD nadobudnuté teoretické
vedomosti počas štúdia vyskúšať aplikovať do strategického riadenia firiem v simulačnom prostredí na
základe pridelených firemných výkazov. Do ďalšieho
kola postupuje vždy len určitý počet najúspešnejších
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tímov. Súťaž má za úlohu preveriť schopnosti tímovej
práce študentov, plánovania, preberania manažérskej
zodpovednosti a v neposlednom rade schopnosť
vypracovať stratégiu rozvoja pridelenej firmy. Náš
študentský tím má zároveň možnosť získať patronát z jednej z reálnych partnerských spoločností
tejto súťaže, ktorý pre nich predstavuje príležitosť,
ako si vytvoriť vzťah s potenciálnym budúcim
zamestnávateľom a predostrieť mu na základe výsledkov súťaže svoje vedomosti a schopnosti. Napríklad
pre úspešných účastníkov z Číny je víťazstvo zárukou
zamestnania sa v nadnárodnej firme.
Pri otázke, čo pokladá tím za prínos v tejto medzinárodne uznávanej simulácii, sa študenti zhodli v
osobnostných prínosoch súťaže, vo svojom personálnom raste a jedným dychom dodávajú, že: „GMC
je skvelá súťaž simulačného charakteru. Je to výzva
vyskúšať si niečo nové, čo má praktický význam do
budúceho pracovného života, ktorá nás študentov núti
myslieť strategicky a analyticky. Určite ju odporúčame
aj ostatným študentom, je to možnosť, kde môžete
veľa získať a vlastne nič stratiť.“
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V súčasnosti sa študenti pripravujú do druhého kola,
ktoré prebehne vo februári. V čase tvorby tohto čísla
časopisu ešte nemáme výsledky, budeme ich však
sledovať a o ich skúsenostiach v ďalšom kole súťaže
si budete môcť prečítať už v budúcom čísle.
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text lenka bartošová

Ing. Jaroslav Baška nielen

o Afganistane

Fakulta špeciálnej techniky
privítala na svojej akademickej pôde poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, bývalého ministra
obrany SR, Ing. Jaroslava
Bašku. V pondelok 18. februára 2013 vystúpil pred akademickou obcou fakulty s odbornou prednáškou o orientácii slovenského priemyslu
z hľadiska začlenenia slovenska v aliančnom zoskupení,
s dôrazom na špeciálnu techniku. Po prednáške sme ho
požiadali o krátky rozhovor.

Aká je Vaša predstava o unifikácii vojenskej techniky
v Ozbrojených silách SR, aby mohla byť kompatibilná
s vojenskou technikou štátov NATO?
Unifikácia vojenskej techniky je dnes nevyhnutná najmä z pohľadu potreby znižovania nákladov na logistiku, servis a obsluhu, keďže nedostatok finančných
zdrojov tlačí na efektivitu. V rámci NATO ponúka
využitie rovnakých logistických ciest hlavne v operáciách krízového manažmentu, kde naši vojaci pôsobia spoločne s inými partnermi v rámci aliancie. Pri
nákupe novej techniky zohráva dôležitú úlohu budúca
pôsobnosť jednotiek, pre ktoré je nákup určený. V
minulosti sa to týkalo hlavne 5. pluku špeciálneho
určenia zo Žiliny, ktorý pôsobil a bude pôsobiť mimo
územia SR. A netýka sa to len špeciálnych jednotiek,
ale všetkých vojenských útvarov, ktoré chcú byť kompatibilné v medzinárodnom prostredí.
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Akú úlohu by v tom mohla zohrať FŠT pri príprave
absolventov?
Veľmi dôležitú. Výchova kvalitných a kvalifikovaných
špecialistov je nevyhnutnou podmienkou úspešného
napredovania v oblasti špeciálnej techniky. Znalosti
domácich a zahraničných systémov a ich prehľad sú
nevyhnutným predpokladom na udržanie kroku v tejto oblasti s inými krajinami.

Ako hodnotíte prienik súkromných firiem na Sloven-
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sku do výroby špeciálnej techniky a obranného priemyslu na Slovensku?
Je viacero slovenských spoločností, ktoré sú v súkromných rukách, a ktorým sa darí. A darí sa im aj
mimo dodávok pre slovenskú políciu, vojakov alebo
iné ozbrojené zložky. Práve tieto firmy majú najväčšiu
šancu v budúcnosti prežiť, pretože objednávky zo
strany ozbrojených zložiek sa každým rokom znižujú
a kto tu chce naďalej pôsobiť a reálne aj niečo pre
tento druh priemyslu produkovať, musí sa obzerať
po trhoch mimo územia Slovenska. Niekoľko takýchto
firiem sa nachádza aj tu v krajskom meste Trenčín.
Podnikatelia, ale aj školy sa môžu pridať do medzinárodných projektov, v ktorých je SR prihlásená
na základe tzv. princípu „cost share – work share“.
V praxi to znamená, že štát hradí určité percento
nákladov projektu a do tejto výšky sa potom môžu
prihlásiť vhodné slovenské firmy, ktoré sa chcú na
projekte aktívne podieľať.

Aký máte názor na existenciu NATO po rozpade
Varšavskej zmluvy a ako vidíte realizáciu autonómneho európskeho bezpečnostného systému?
NATO sa mení a transformuje. Dnes je to iná organizácia ako tá, ktorá vznikla v roku 1949 preto, aby, ako
to to povedal jej prvý generálny tajomník Lord Ismay,
“držala Američanov vnútri, Rusov von a Nemcov pri
zemi.“ NATO prechádza rozsiahlou transformáciou
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adaptujúc sa na meniace okolnosti bezpečnostného
prostredia – znižovanie počtu veliteľstiev a agentúr,
budovanie spôsobilostí proti asymetrickým hrozbám,
nové partnerstvá – medzi nimi s Ruskom, raketová
obrana, nová fiškálna politika v snahe nájsť ďalšie
rezervy v šetrení a pod. Chcem, aby EÚ bola akceptovaná ako plnohodnotný patrner v plnení úloh obrannej
a bezpečnostnej politiky v oblastiach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Kľúčovým fenoménom v tomto kontexte je tzv. stála štrukturovaná spolupráca zakotvená
v Lisabonskej stratégii EÚ. Ministri obrany členských
krajín EÚ opakovane deklarujú záujem znížiť dopad
ekonomickej krízy na obranné rozpočty širšou spoluprácou. Predovšetkým formou zdieľania spoločných
spôsobilostí a tvorbe spoločných jednotiek, koordinovaným vývojom a postupom pri spoločnom nákupe
techniky a zbraní, ako aj čiastočnou integráciou ozbrojených síl krajín EÚ. Aj napriek týmto snahám európskych lídrov je spoločným záujmom NATO a EÚ
upevnenie ich komplementárnosti a vzájomne sa
posilňujúcej úlohy v podpore mieru a bezpečnosti.
NATO a EÚ zdieľajú spoločné hodnoty a strategické
záujmy a spolupracujú tiež v operáciach krízového
manažmentu. Transatlantické spojenectvo zostáva naďalej veľmi silné a je dôležitým k uchovaniu
mieru a bezpečnosti v Euro-Atlantickom priestore.
Bezpečnosť členov NATO na oboch stranách Atlantiku
je nedeliteľná.

Na prednáške ste spomínali, že ste navštívili
niekoľkokrát aj našich slovenských vojakov v Afganistane. Aké pocity a dojmy ste si priniesli domov?
Vždy rovnaké a veľmi pozitívne. V Afganistane som
bol za našimi vojakmi, ktorí tu pôsobia už dovedna štvrtýkrát - ostatne v januári tohto roka spolu s
ministrom obrany a náčelníkom generálneho štábu
navštívil slovenský kontingent po prvý raz aj americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick.
Nešetril slovami chvály na slovenských vojakov na
juhu tejto vojnou skúšanej krajiny. Odvádzajú naozaj
kvalitnú prácu, veľmi dobre rozvíjajú vzťahy s miestnym obyvateľstvom a strážia podstatnú časť leteckej
základne v Kandaháre. Denne pracujú s nasadením
vlastných životov, prišli do Afganistanu nie na dovolenku, ale odborne pomôcť domácim. Vycvičiť ich, aby
si vedeli zabezpečiť pokoj a mier vo vlastnej krajine
sami. Obrovskú poklonu si zaslúži zásah našich vojakov v októbri minulého roka, keď práve na základni v
Kandaháre došlo k incidentu a vďaka zneškodnenej
bombe zachránili množstvo životov. Aj tento príklad
potvrdzuje, že naši vojaci v mierových misiách robia
Slovensku tú najlepšiu reklamu.

Čo vo Vašom živote – či už súkromnom alebo politickom považujete za svoj najväčší úspech?
Súkromie a politika? Tieto dve veci podľa mňa k sebe
apriori nepatria. V súkromnom živote je mojím šťastím
zdravá rodina, obetavá manželka, tri krásne deti a
tiež ozajstní priatelia, čo je dnes vskutku vzácnosť.
Ďakujem im za trpezlivosť a pochopenie, pretože
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život s politikom nie je jednoduchý. Môj úspech v
politike? To nech posudzujú iní. Politika je o skúsenostiach, inšpiráciách, turbulenciách i kompromisoch.
Mal som česť viesť ministerstvo obrany, aj privoňať
komunálnej politike ako starosta obce. Štvrté volebné
obdobie som poslancom NR SR, v tom aktuálnom tiež
predseda výboru pre obranu a bezpečnosť a vedúci
Stálej delegácie v Parlamentnom zhromaždení NATO.
Za obrovskú poctu považujem možnosť uchádzať sa
o dôveru ľudí tohto kraja v novembrových voľbách
na trenčianskeho župana. Vo veľkej politike nie som
nováčik a držím sa hesla, že život je príliš krátky na to,
aby sme si robili prieky.

Na prednáške ste pôsobili veľmi sympaticky, usmievavo. Máte nejaký tajný recept – hlavne pre nás pedagógov?
Na akademickú pôdu sa vraciam naozaj rád. Či už
vďaka spomienkam na študentské časy alebo kvôli pohľadu z druhej strany „barikády“, od katedry.
Musím sa priznať, že som už čosi odprednášal, ale
každé nové stretnutia so študentmi sú pre mňa novou skúsenosťou, zážitkom. Špeciálny recept, ako si
získať ich pozornosť, neprezradím, lebo ho neviem.
Záleží od témy, atmosféry, od kontaktu s poslucháčmi,
taktiky zaujať, spätnej väzby... Ak sa mi niečo z toho
naposledy aspoň trocha podarilo, potešenie je na mojej strane. S úsmevom a pozitívnym myslením dokáže
človek viac.

Ako sa Vám páčilo na Fakulte špeciálnej techniky v
nových priestoroch v Záblatí?
Úprimne? Tieto nové priestory, priam stvorené pre
kvalitný vzdelávací a vyučovací proces, vám môžu
závidieť široko-ďaleko. A to netvrdím preto, že mi
je vaša fakulta nielen tematicky blízka. Netreba však
zaspať na vavrínoch, ale neustále sa zdokonalovať –
vo výučbovom procese, podieľať sa na spoločných
medzinárodných programoch, výmene študentov,
riešiť nové vývojové projekty, načúvať a komunikovať
s podnikateľským sektorom, s nimi riešiť reálne projekty využiteľné v praxi. Pravidelne budete musieť
investovať aj do infraštruktúry a tak ísť s časom –
s novými výzvami ako najlepšie vzdelávať. Vtedy
nebudete mať núdzu o študentov a Trenčianska univerzita bude v pohode obhajovať seba a meno, ktoré
nesie - meno Alexandra Dubčeka.

Chcete na záver niečo odkázať našim študentom?
Máte pozorných a vnímavých študentov. Držím im
palce, aby sa ich študentské predstavy a sny do bodky splnili. Aby z nich vyrástli odborníci, ktorí si nájdu
plnohodnotné uplatnenie, po ktorých bude dopyt a
ktorých Slovensko potrebuje. Pre inšpiráciu dávam
do pozornosti dlhodobú domácu úlohu. „Hľadajme
spôsob, aby pedagógovia učili menej, študenti viac
chápali, a aby sme všetci čo najviac vedeli.“ Túto
múdru vetu nemám z vlastnej hlavy, pošepkal mi ju
Komenský.
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text NORBERT JIROŠ

Otvoríme

technologické centrum

V utorok 29. januára 2013 na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“ predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie
rektora projekt na revitalizáciu priestorov Ťažkých laboratórií TnUAD
na Technologické centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne.
Zákon o vysokých školách umožňuje verejným vysokým školám zakladať špecializované výskumné
a vývojové pracoviská prepojené s hospodárskou
a spoločenskou praxou a zámerom univerzity je
vybudovať technologické centrum zamerané na
využitie vedecko-výskumného potenciálu TnUAD pre
rozvoj podnikania v trenčianskom regióne. Súčasťou
tohto projektu bude aj oddychovo-vzdelávacia zóna
pre študentov, doktorandov a postdoktorandov formou Študentského centra. Spojením týchto dvoch
celkov vznikne špecializované pracovisko zamerané
na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov a
služieb v úzkej spolupráci univerzity s podnikateľskou
verejnosťou.
V Technologickom centre TnUAD získajú študenti a
absolventi podporu a profesionálne poradenstvo pri
zakladaní malých firiem, ale aj dostatok inkubačného
času pre ich rozvoj a možnosť prepojenia výskumných a podnikateľských aktivít do praxe. Týmto
spôsobom budú môcť efektívne využívať svoj voľný
čas a po ukončení štúdia pracovať a podnikať nielen
v trenčianskom regióne.
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Ako uviedol doc. Habánik, otvorenie Technologického
centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa
predpokladá v septembri 2013.
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Text Lenka bartošová

promócie na Fakulte
špeciálnej techniky
Slávnostný promočný akt absolventov doktorandského a bakalárskeho štúdia na Fakulte špeciálnej
techniky sa uskutočnil dňa 8. februára 2013 - po
prvýkrát v nových priestoroch – v Záblatí.

Za účasti promočného kolégia a hostí boli na promócii
odovzdané diplomy „philosophiae doctor” absolventom doktorandského štúdia a bakalárske diplomy absolventom bakalárskeho denného aj externého štúdia.
Na FŠT úspešne obhájilo dizertačné práce 18 doktorandov a bakalárske práce 19 študentov, ktorí si z
rúk dekana FŠT doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. prevzali
diplomy. Pozvanie na slávnosť prijal aj poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., školitelia absolventov a vedúci katedier FŠT.
V snahe oceniť vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia si dvaja študenti okrem diplomu prevzali

Cenu rektora, ktorú im osobne odovzdal doc. Habánik
a šiestim úspešným študentom udelil dekan FŠT doc.
Lipták Cenu dekana.
Ukončenie štúdia či už prvého alebo tretieho stupňa je
významným momentom v živote každého absolventa.
Práve slávnostná promócia umocnila tento moment
a ponúkla možnosť absolventom spoločne so svojimi
blízkymi osláviť dosiahnutý úspech.
Slávnostnú atmosféru svojou účasťou spríjemnili aj
rodinní príslušníci promovaných, ich kolegovia a známi.
Rektor aj dekan vo svojom príhovore zablahoželali
študentom, popriali im veľa úspechov a vyjadrili
presvedčenie, že ako úspešní absolventi budú vždy
hrdí na svoju fakultu aj univerzitu a budú šíriť jej dobré meno vo svojej profesionálnej kariére.

text norbert jiroš

Digitalizácia
predmetov
na TnUAD

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
je mladá a moderná univerzita, ktorá sa neustále
rozvíja. Rozvoj univerzity v oblasti skvalitňovania
vzdelávacieho procesu na úrovni technologického
pokroku spoločnosti a požiadaviek trhu je cieľom projektu Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem
vzdelávania a skvalitnenie študijných programov. Realizácia projektu má prispieť k vytvoreniu vhodných
podmienok pre zavedenie inovatívnej formy vzdelávania. Zdigitalizovaný študijný materiál prispieva
k efektívnemu a modernému vytvoreniu interaktívnej komunikácie medzi pedagógom a študentom.
Rozširuje ďalšie možnosti pre ucelené využívanie LMS
systému. V súčasnosti je svetovým trendom na univerzitách viesť vzdelávací proces nielen prezenčnou
formou, ale využívať aj kombinovanú formu vzdelávania a realizovať dištančnú formu vzdelávania. Projekt
prispieva k zlepšeniu každej vzdelávacej formy skvalitnením všetkých študijných materiálov, kde sa okrem
digitalizácie uplatňujú aj didaktické zásady a materiál
sa štandardizuje do jednotnej formy. Najväčšou výhodou pre študenta je prístup k študijným materiálom,
a teda aj možnosť samoštúdia z akéhokoľvek miesta
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a akéhokoľvek zariadenia podporujúceho prístup na
internet. Študent má prehľad o svojom progrese vo
vzdelávaní vďaka interaktívnym testom, kde existuje okamžitá spätná väzba, to znamená, že okamžite
zistí úroveň svojich nadobudnutých znalostí. Tento
systém má pozitívny vplyv na priebežné vzdelávanie
študenta. Zároveň má tento systém pozitívny vplyv
aj na zvýšenie aktuálnosti študijných materiálov, kde
má pedagóg možnosť priebežne inovovať študijné
podklady pre študentov a zároveň môže sledovať
aktivity študentov podľa časového plánu študijného
predmetu. Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie s názvom Digitalizácia TnUAD: Rozvoj
inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie
študijných programov (ITMS: 26110230009) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Vzdelávanie OPV2009/1.2/01-SORO pod gesciou Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Trvanie projektu je od 05/2010 do 10/2013 a výška nenávratných
finančných prostriedkov je 997 141,08 Eur.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke
http://digitalizacia.tnuni.sk/
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Text tomáš hanulík

Nový projekt
na tnuad
Radi by sme Vás informovali o začatí nového projektu pod názvom „Efektívna správa a manažment
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Cieľom
projektu je pripraviť podmienky pre zavedenie
efektívnejšej správy a manažmentu na TnUAD prostredníctvom optimalizovania procesov, zavedenia
systému dokument manažmentu a implementácie
informačného systému pre správu a manažment na
rektoráte TnUAD.
Tieto aktivity by mali byť následne doplnené o vzdelávanie pracovníkov rektorátu TnUAD, orientované
na používanie uvedených nástrojov. Výsledkom by
mali byť rýchlejšie procesy, presnejšie informácie pri
riadení a digitalizácia väčšiny dokumentov, ktoré v
súčasnosti obiehajú v papierovej podobe.
Projekt sa začal realizovať v decembri 2012 a bude
prebiehať do mája 2015. Celkový rozpočet projektu je
687 740 EUR, pričom nenávratný finančný príspevok
z ESF predstavuje 584 579 EUR a príspevok zo ŠR
SR je vo výške 68 774 EUR. TnUAD spolufinancuje
projekt 5 %. Projekt sa realizuje v rámci Operačného
programu vzdelávanie pod gesciou Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je

financovaný z prostriedkov EU. Na stránkach časopisu
Vás budeme informovať o priebehu realizácie projektu. Od marca 2012 bude v prevádzke internetová
stránka www.tnuni.sk/efektivny-manazment.

Text Milan Olšovský

Najviac gumárov
vychovali minulý
rok v Púchove
Jedinečnosť púchovskej Fakulty priemyselných technológií je aj v tom, že je len jednou zo štyroch v
rámci SR a ČR, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti
kaučukov a gumy.

Z každoročného porovnávania počtu obhájených
diplomových prác s gumárenskou tematikou na
Slo-vensku a v Čechách, najvyšší počet dosiahla v
minulom akademickom roku práve FPT. Potvrdzuje
sa tak kvalita daného študijného zamerania, keď
aj napriek stále pretrvávajúcemu nízkemu záujmu
o štúdium technických vied, v počte gumárov FPT
vedie. V akademickom roku 2011/2012 bolo na FPT
úspešne obhájených 12 diplomových prác s gumá-
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renskou tematikou, na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave to bolo 5 prác, na
Fakulte technologickej UTB v Zlíne 6 diplomoviek a
na Ústave polymérov VŠCHT v Prahe 10 prác. Tento
akademický rok je rozpracovaných na FPT viac ako 10
prác týkajúcich sa kaučukov a gumy, k štátniciam sa
pripravuje 5 študentov zamerania chémia a technológia spracovania polymérov v rámci študijného programu chemické technológie a približne rovnaký počet aj
v rámci študijného programu materiálové inžinierstvo.
Dopyt po študentoch zaoberajúcich sa plastmi a gumou
ďaleko prevyšuje počty absolventov nielen na FPT, ale
na všetkých štyroch spomínaných pracoviskách.
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Text Zdenka krajčovičová, vladimír meluš

ZDRAVLAB 2013
Prvý ročník vedeckej a odbornej konferencie ZdravLAB 2013
priniesol príspevky popredných slovenských odborníkov v
oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.

Hotel Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach sa stal v dňoch
7. - 8. februára 2013 miestom konania vedeckej konferencie,
ktorú organizovala Fakulta zdravotníctva TnUAD v spolupráci
so Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie, Slovenskou
spoločnosťou pre laboratórnu medicínu ako aj Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov. Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Konferenciu slávnostne otvoril príhovorom rektor TnUAD doc.
Ing. Jozef Habánik, PhD., dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. a doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc. ako
zástupca odborných spoločností.
Organizátorov potešila aktívna účasť zástupcov partnerských
laboratórií Fakulty zdravotníctva TnUAD, ktorá potvrdila, že
pri výučbe laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
sa FZ TnUAD opiera o spoluprácu s pracoviskami, ktoré sú
erudované nielen v praktickej diagnostike, ale aktívne sledujú
aj najnovší vývoj a výsledky primárneho i aplikovaného výskumu doma i v zahraničí. O previazanosti s praxou svedčí aj
prítomnosť zástupcov 13 výrobcov a obchodných distribútorov
diagnostickej techniky a pomôcok ako aj troch vydavateľstiev
odbornej a vedeckej literatúry, ktorým patrí veľká vďaka aj za
finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné konferenciu
zorganizovať.
Na podujatí odznelo v rámci sekcií venovaných klinickej biochémii, klinickej hematológii a transfuziológii, perspektív laboratórnej diagnostiky, nových smerov v laboratórnej diagnostike, ale aj oblasti verejného zdravotníctva 36 prednášok a
bolo prezentovaných 18 posterov. Vedecký program konferencie ukončila Študentská sekcia, v rámci ktorej prezentovali
svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti úspešní absolventi TnUAD, ktorí nám robia dobré meno na renomovaných
zahraničných univerzitách.

Text Alena breznická

Odborník z praxe o Auditoch a
benchmarkingu údržby
Katedra údržby a techniky FŠT Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozbieha sériu podujatí na prepojenie teórie s praxou. Prvou aktivitou je
prednáška na tému Audity a benchmarking údržby,
ktorú na pôde univerzity 11. decembra 2012 prezentoval Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. z IPA Slovakia,
s. r. o. Hlavným cieľom tejto špecializovanej prednášky
bola popularizácia nových metód a prístupov na tému
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Audity a benchmarking údržby. Stretnutie študentov a
pedagógov s odborníkom z praxe vyvolalo zaujímavú
diskusiu. Poznatky, ktoré mohli na prednáške získať
smerovali k novým prístupom posudzovania benchmarkingu v oblasti auditov, objasnenie pojmov totálna produktívna údržba a najmä systémy údržby. Ing.
Boledovič po prednáške vyjadril ochotu sa zúčastniť
aj na ďalších prednáškach na podobnú tému.
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text Lenka Bartošová

Priemyselný
deň SR pri NATO

Dňa 24. Januára 2013 sa v Luxemburskom meste
Capellen, v sídle agentúry NSPA, uskutočnil priemyselný deň Slovenska pri NATO.
NSPA (Nato Support Agency, www.nspa.nato.int)
poskytuje pre NATO podporu v oblasti logistických a
zásobovacích činností. Úlohou NSPA je zabezpečiť
zodpovednú a efektívnu operačnú a systémovú podporu a servis členom aliancie, predstaviteľom NATO
a partnerským štátom v období mieru, krízy i vojny.
Cieľom činností NSPA je maximalizovať možnosti a
flexibilitu ozbrojených zložiek členov aliancie alebo ich
kontingentov. NSPA vznikla v roku 2010 zlúčením troch
bývalých samostatných agentúr NAMSA (Agentúra
pre údržbu a zásobovanie), CEPMA (Agentúra NATO
pre potrubný manažment) a NAMA (Agentúra NATO
pre leteckú dopravu). Operačné centrá NSPA sú
okrem Luxemburska taktiež vo Francúzsku, Taliansku
a Maďarsku.
Za Slovenskú stranu sa priemyselného dňa zúčastnil
p. František Kašický, veľvyslanec SR pri NATO a
zástupcovia firiem, zameraných na oblasť špeciálnej
techniky: DMD Group a.s., Konštrukta Defence, a.s.,
ZTS špeciál, a.s., ZVS holding, a.s. a LOT Trenčín,
a.s. Zástupcov TnUAD pozval na uvedené fórum
veľvyslanec SR pri NATO ako jedinú akademickú
inštitúciu. Rokovania sa zúčastnili dekan FŠT doc. Ing.
Peter Lipták, CSc., vedúci katedry KSTaM doc. Ing.
Ondrej Híreš, CSc. a Ing. Igor Barényi, PhD.
Rokovanie viedol Mike Lynden, generálny manažér
NSPA, pričom prítomní boli aj riaditelia všetkých oddelení NAMSA, ktorí prezentovali jednotlivé činnosti
NSPA, za ktoré majú zodpovednosť. Slovenská delegácia prezentovala svoje možnosti v oblasti húfnic,
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delostreleckých systémov, raketových kompletov,
odmínovávacích systémov, stredných a ľahkých bojových veží, výroby hlavní (30 až 155 mm) a pod. Ďalej
boli prerokované otázky v oblastiach kompatibility
streliva a elektronických systémov, modernizačných
programov, testovacích zariadení, údržby a opráv
lietadiel, nezávislých komunikačných systémov
(INCOS), sledovacích a kontrolných systémov a
možnosti zapojenia sa do projektu DELOSYS (Artillery
Command & Control System).
Vo všetkých uvedených oblastiach existujú možnosti
spolupráce medzi NATO a firmami v oblasti zbrojárskeho priemyslu v SR prostredníctvom jednotlivých
programov a projektov agentúry NSPA. Slovensko
je členom NATO a zároveň má tradíciu v oblasti
zbrojárskeho priemyslu. Spolupráca a zapojenie sa
do činností NSPA predstavuje pre slovenské firmy
možnosť v širšom meradle uplatniť ich zručnosti a
skúsenosti v oblasti výroby, údržby a opráv špeciálnej
techniky. Fakulta špeciálnej techniky TnUAD zase
môže participovať v tomto procese výchovou odborníkov v uvedených oblastiach.
Účasť zástupcov FŠT TnUAD na fóre pri príležitosti
Priemyselného dňa SR pri NATO prispieva k nadviazaniu intenzívnejšej spolupráce medzi TnUAD
a firmami pôsobiacimi v oblasti zbrojárskeho priemyslu s cieľom participovať na výchove potrebných
odborníkov. Zároveň otvára možnosti zapojiť sa do
modernizačných vedecko–výskumných projektov iniciovaných zo strany NSPA a NATO. Pozvanie na toto
fórum je vizitkou akceptácie TnUAD a jej Fakulty
špeciálnej techniky v uvedených oblastiach vzdelávania a vedy a výskumu nielen v rámci zbrojárskeho
priemyslu SR ale i na medzinárodnej úrovni.
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text Miroslava Piscová

Marec – mesiac knihy

alebo tabletov a smartfónov?

Heslo Marec – mesiac knihy si možno pamätajú tí skôr
narodení, no stále je pre nás aktuálne a mesiac marec
neznamená len príchod jari, ale spája sa i s knihou.
Marec bol za mesiac knihy prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja
Hrebendu, ako snaha o udržanie a podporenie
trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda bola
významná postava slovenskej histórie, legendárny
šíriteľ slovenskej a českej knihy, osvety a vzdelanosti.
Po revolúcii v roku 1989 bolo heslo aktualizované
na „Marec mesiac knihy a internetu“ a prestalo byť
oficiálnou akciou ministerstva kultúry.
Je v dnešnom svete, kde vládnu informačné technológie, stále kniha najväčší priateľ človeka? Máme
ešte pri dnešnom zrýchlenom životnom tempe a ére
internetu, počítačov, tabletov, smartfónov čas na knihu? Možno sa dostávajú do úzadia klasické tlačené
knihy, ale hitom sa stávajú e-knihy. Máme vo svojich zariadeniach stiahnuté celé knižnice, dokonca
počujeme i to krásne šušťanie strán, robíme si do
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kníh poznámky, dávame záložky. Kniha stále nestráca
svoj význam, môžeme s ňou oddychovať, učiť sa z
nej, získavať nové informácie.
Stále významnú úlohu, šírenie kníh, knižnej kultúry
a podporu vzdelávania plnia knižnice, ktoré sa stávajú modernými inštitúciami a poskytujú nové služby,
ktorými priťahujú stále viac nových používateľov. V
roku 1999 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc akciu
s názvom „Týždeň slovenských knižníc“, ktorú pravidelne organizuje v posledný marcový týždeň. Cieľom
tohto podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice
ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Do tejto akcie sa zapája i Univerzitná knižnica TnUAD
v Trenčíne a podporuje ju svojimi aktivitami, ako sú
semináre, voľné vstupy do databáz a odpustenia poplatkov. O knižnici, všetkých službách a ďalších aktivitách knižnice sa dozviete na stránke
www.kniznica.tnuni.sk.
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text Radka pinčáková

DIMA A kúsok

sýrie v trenčíne
Bol piatkový večer a ja som sedela
s partiou kamarátov v jednom z
našich obľúbených podnikov. Pri
pohári vína som sa poobzerala po
osadenstve baru. Klasika. Skupinka
tancujúcich
dievčat,
vyspevujúcich „So call me maybe“. Partia „dsať-ročných„ chlapov pri
pive, obzerajúca si vyššie spomenuté slečny. Skupina zahraničných
študentov, hrajúcich kalčeto. Medzi
nimi dievčina so zvláštnou čiernou
čiapkou na hlave, ktorá mi do celého
obrazu akosi nezapadla. Sedela na
lavičke a len tak sa pozerala. Pozorovala. Ako ja.
Čo robí dievča zo Sýrie v Trenčíne?
Zoznámte sa: Dima. Pochádza zo Sýrskej arabskej republiky. Na rozdiel od väčšiny zahraničných študentov
k nám neprišla cez Erazmus. Jej otec má v Trenčíne
obchodných partnerov a rozhodol sa, že pre Dimu tu
bude vhodné prostredie na štúdium. Prvý rok študuje
angličtinu a podnikanie.
Čakám, že začne rozprávať o povstaní. O leteckých
náletoch. O prudkých bojoch povstalcov s vládnymi
vojenskými jednotkami. O smrti 83 vysokoškolákov po
teroristickom útoku na Aleppskú univerzitu. O strachu
študovať doma. Nehovorí o tom. A ja rešpektujem jej
mlčanie. Aj mlčanie má výpovednú hodnotu.
I keď sa to na prvý pohľad nezdá, Sýria má so Slovenskom o niečo viac spoločného ako len písmeno S
na začiatku názvu štátu. Tak ako Slováci ani Sýrčania
nemali dlho svoj vlastný štát, svoju vlastnú históriu.
Tak ako Slováci, aj Sýrčania sa museli neustále
brániť pred nájazdmi výbojných dobyvateľov. Dvoch
sme mali dokonca spoločných – Rimanov a Turkov.
Teraz v Sýrii bojujú vlastní proti vlastným. Snažím sa
predstaviť si, aké to môže byť. Nedokážem to. Neviem, komu mám byť vďačná, ale oceňujem, že žijem
v štáte, ktorý je takmer 70 rokov bez vojny. Aj preto
rešpektujem jej mlčanie. A pýtam sa iba na štúdium.

Takže človek, ktorý chce študovať, ale nemá
dobré známky, má smolu?
Ak si vyberieš niektorý z nie veľmi preferovaných odborov, máš šancu sa na ňu dostať. Nie je to zadarmo,
ale neplatíš toľko, ako na súkromnej škole. V našej
krajine funguje množstvo súkromných vysokých škôl,
na ktorých môžeš študovať to, čo ťa baví. Pravda, ak
máš dosť peňazí.
A ktoré odbory sú vo vašej
najpreferovanejšie?
Hotelierstvo, podnikanie, a bankovníctvo.

krajine

V čom vidíš hlavné rozdiely v živote študenta
Sýrčana a študenta Slováka ?
Na Slovensku je väčšina študentov slobodných. V
Sýrii je optimálny vek na vydaj 21-25 rokov, takže
väčšina dievčat študuje vydatých, alebo sa po vydaji
štúdia zrieknu. S tým súvisí aj ďalší zásadný rozdiel
- vysokoškolské internáty sú buď dievčenské alebo
chlapčenské, ale nikdy nie zmiešané. A v neposlednom rade vidím zásadný rozdiel v spôsobe zábavy
počas štvrtkových a piatkových nocí (v Sýrii je víkend
stanovený na dni piatok a sobota).
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Ako vyzerá štúdium v tvojej krajine?
Školský systém v našej krajine je trochu odlišný od
toho vášho. Posledný rok strednej školy nazývame
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bakalár. Ten ukáže, či máš dosť dobré známky na to,
aby si šiel na štátnu univerzitu. V Sýrii ju máme iba
jednu a je veľmi ťažké sa na ňu dostať.

Študentský život

Chceš mi povedať, že nemáte disco cluby a
bary?
Máme, ale nepije sa v nich toľko alkoholu. Ja som
moslimka. Pre moslimov je alkohol neprípustný. Vec,
ktorá ma tu na Slovensku zarazila, sú pätnásťročné
opité deti. Kde ten alkohol zohnali? Kto im ho predal? Ako sa opovážili prísť domov opití? Čo na to ich
rodičia? My dávame prednosť iným druhom zábavy –
najpopulárnejšie je fajčenie vodnej fajky. Berieme to
priam ako rituál.

Dobre, ale všimla som si napríklad, že stále
nosíš nejakú čiapku.
Táto „čiapka“ sa nazýva hijab, a jej nosenie bolo mojim vlastným rozhodnutím. Vyjadruje moje osobné
vzdanie holdu Bohu. Súvisí napríklad aj so štýlom
obliekania- na verejnosti chodievam okrem tváre celá
zahalená. A niečo ti poviem. Náš moslimský Boh je
ten istý ako ten váš kresťanský. Preto nechápem tie
večné rozpory medzi nami.

Čo všetko vám vaše náboženstvo ešte zakazuje?
Nezakazuje nám nič, ukazuje nám ako žiť.

Text štefan žatkuľák

Na I. reprezentačnom plese

UPC hrali východniari

Myšlienka organizovať Ples UPC prišla až z východu Slovenska. Nápad na jeho
realizáciu priniesla študentka TnUAD Zuzana Hudáková. Ples dokázal spojiť
aj stredoškolákov s vysokoškolákmi a všetkých, ktorí prijali pozvanie UPC.
V piatok 8. februára sa Dopravná akadémia v Zlatovciach v Trenčíne stala miestom stretnutia v duchu radosti a ženskej krásy. Práve tento aspekt vyzdvihol
otec Juraj, univerzitný kaplán, vo svojej kázni počas
svätej omše, ktorá začala krátko po 18. hod. Svätú
omšu slúžil spoločne s otcom Igorom, gréckokatolíckym kňazom v Trenčíne. Ples otvoril rektor TnUAD
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. svojim príhovorom, v
ktorom vyjadril nádej na pokračovanie UPC plesu do
budúcnosti. Nasledoval prípitok dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.
Ďalší program priniesol radosť v podobe tanca, ktorý
bol sprevádzaný živou hudbou skupiny TORON z Lipian z východného Slovenska. Prezentácia života v
UPC, tombola a spevácke vystúpenie študentky Ve-

Študentský život

roniky Kosáčovej oživili priebeh celého plesu. Zábava
pokračovala až do skorých ranných hodín. „S priebehom plesu sme veľmi spokojné a veríme, že takto sa
budeme baviť spoločne aj o rok“, povedala hlavná
organizátorka Zuzana Hudáková a potvrdila tým
spokojnosť aj ďalších dvoch hlavných organizátoriek
(Moniky Hoštákovej a stredoškoláčky Márie Hamadovej), ako aj otca Juraja a moderátorskej dvojice
Majky a Jara.
Vďaka za úspešný priebeh plesu patrí i predstaviteľom
univerzity a pedagogickému zboru ako aj všetkým
zúčastneným hosťom, ktorí prijali naše pozvanie. Vyjadrujeme tiež nádej do budúcna slovami „Dovidenia
o rok!“
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text Martina Jurčáková

ZIMNÉ ŠTUDENTSKÉ HRY
„To už máme za „tým“?“ Túto otázku si položil organizačný tím Zimných študentských hier 2013 v nedeľu, 17.2.2013, keď sa hotel pomaly
vyprázdňoval. Po štyroch dňoch, v hoteli Liptov v lyžiarskom stredisku Jasná všetko stíchlo a organizátori, Apache Entertainment s
vybranými delegátmi Študentskej rady vysokých škôl, ktorá bola
hlavným partnerom ZŠH 2013, si zrekapitulovali tento predĺžený víkend.
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Účastníci začali prichádzať postupne od piatkového rána do večerných hodín. Po registrácii a prebratí uvítacieho balíčka sa niektorí vybrali na svah,
iní nadväzovali kontakty, alebo sa rozhodli odskúšať
horolezeckú krytú stenu. Po večeri nasledovalo
slávnostné otvorenie Zimných študentských hier 2013
a prvá Carat party. Počas noci sa predstavila kapela The Bright Eye, Matenko Halák & Roman Kováč.
Noc uzavrel Dj Káčko v skorých ranných hodinách,
čo mohlo byť pre niektorých účastníkov náročnejšie,
pretože už o 7.30 začala súťaž v zjazde na lyžiach
a snowboarde. Hoci táto zmena nastala pár dní
pred pretekom, vyše 50 pretekárov sa nenechalo
odradiť a nastúpilo na štart a odjazdilo jedno kolo v
polooblačnom počasí. Nasledovalo voľné lyžovanie,
obed a druhá lyžiarska a snowboardová disciplína slalom. Pretekári mali už možnosť odjazdiť dve kolá,
z ktorých sa im rátal lepší čas. Obe trate boli profesionálne pripravené a zabezpečené bezpečnostnými
sieťami, bránkami a časomierou. Počas pretekov
bola na štarte Horská záchranná služba, ktorej služby
našťastie nebolo treba využiť aj vďaka disciplinovanosti pretekárov. Aj keď polooblačné počasie sa počas
slalomu zmenilo na husté sneženie a hmlu, spokojnosť
účastníkov bola vysoká. Výsledky pretekov zjazdu a
slalomu boli vyhlásené na začiatku druhej Carat party
počas sobotňajšieho večera. Najrýchlejší boli ocenení
hodnotnými cenami, ktoré darovali do súťaží sponzori Zimných študentských hier 2013. K neoficiálnym
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súťažiam patrila hra „Hon za pokladom“, do ktorej sa
mohli zapojiť všetci účastníci v družstvách. Členovia
najlepšieho družstva si taktiež odniesli darčeky. Tento
večer patril hip-hopovému zoskupeniu Vajkres, ktorý
získal najviac hlasov počas hlasovania o najlepšiu
amatérsku kapelu. Pokračovali Dj-i – Papa Django,
Matwä a Roman Kováč, ktorí bavili ľudí v Retro bare
do rána.
Organizačný tím verí, že účastníci odchádzali spokojní, plní nových zážitkov, výhier, spoznaní a odhodlania vrátiť sa o rok. Samozrejme, konštruktívnu kritiku
si organizátori berú k srdcu a sú pripravení začať s
organizáciou ďalšieho ročníka, vylepšeného o pripomienky účastníkov.

Šport

text Ľubomír král

Lyžiarsky kurz

Chopok 2013

Katedra telesnej výchovy a športu pri FZ TnUAD ani tento rok nelenila a
zorganizovala už tradičný lyžiarsky a snowboardový kurz. Na kurze sa
zúčastnilo 50 študentov a pedagógov TnUAD. Zastúpené boli takmer všetky
súčasti univerzity, pričom najväčšia skupina študentov bola z Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov.
Kurz sme usporiadali v dňoch 25. februára - 1. marca
v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku, SKI
Jasná. Ubytovaní sme boli v chate Kosodrevina na
južnej strane Chopku, ale lyžovať sme mohli aj na
severe. Študenti doslova spoznávali obidve strany
Chopku, nakoľko pri najlepšom počasí aké sme doteraz na kurzoch mali, pri úžasných snehových podmienkach a využití nových lanoviek spájajúcich celé
stredisko bez problémov niekoľkokrát zlyžovali všetky
zjazdovky. Boli sme tiež svedkami pretekov vo freeride a s niekoľkými výbornými lyžiarmi sme zlyžovali
aj freeride zóny na južnej aj severnej strane Chopku.
Naši snowboardisti a snowboardistky sa tiež nedali
zahanbiť a logo univerzity na vetrovke by určite bolo
dobrým marketingovým ťahom. Niekoľkí študenti
si dali na lyžiarsky kurz vyrobiť bundy s nápisom
Chopok 2013 a keď sa ich pýtali odkiaľ sú, smelo
odpovedali, že z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.
Tento kurz bol úžasný, mal však jednu chybu a to, že
sa už skončil.
Študenti tu získali nové lyžiarske a snowboardové vedomosti a zručnosti a mnohí získali a upevnili si vzťah
k lyžovaniu, k snowboardingu, k pobytu v prírode,
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k turistike a zoznámili sa s centrálnou časťou Nízkych Tatier. Veľkým bonusom je tiež zvýšenie fyzickej
kondície a naštartovanie procesu zdravého životného
štýlu prostredníctvom relaxu športom, pohybom v
prírode a tiež prehĺbenie záujmu o šport a o aktivity
ponúkané KTVŠ FZ.
Keďže lyžiarskym kurzom všetko neskončilo, študenti
majú naďalej možnosť navštevovať hodiny Telesnej
výchovy v univerzitných telocvičniach, fitnescentrách
a v pohybovom štúdiu. Taktiež môžu plávať, hrať
hokej, korčuľovať a od konca marca po zime znova
rozbiehame kanoistiku v lodenici na Váhu.

DOJMY ŠTUDENTOV Z LYŽIARSKEHO KURZU
Ako hodnotíte tohoročný lyžiarsky kurz?
Hodnotenie je veľmi pozitívne. Až neočakávané bola
výborná atmosféra, a partia ľudí. Počasie celému kurzu prialo nakoľko bolo veľmi slnečno počas celého
týždňa.

Čo hovoríte na výber lyžiarskeho strediska, kde sa
kurz uskutočnil?
Lepšie stredisko škola ani vybrať nemohla, nakoľko
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sme boli v Jasnej, čo je najlepšie stredisko na Slovensku. Toto stredisko je výnimočné v tom, že je vhodné
tak pre začiatočníkov ako aj pre profi jazdcov. Celý
kopec sever aj juh je posiaty lanovkami a výbornými
free ride zónami, a je vhodný pre všetky typy zimných
športov.

partia sme tam ostali od prvého až po posledný deň,
a preto sme s chuťou mohli odlyžovať celý lyžiarsky
kurz.

Ako hodnotíte stredisko Jasná?

Samozrejme, tento kurz je výborným rozhodnutím
pre každého, prinesie všetkým nové zážitky, ktoré sú
skvelé a bude sa dať na ne spomínať celý život.

Chopok (cca 2240 m.n.m) je zjazdný z každej strany
a svahy boli udržiavané tak, ako bolo treba. Býva tam
mnoho akcií, ale nakoľko sme tam nestrávili víkend,
bolo menej ľudí, čo nám padlo vhod. Mali sme tú česť
sledovať free ride akciu. No a príjemnú atmosféru vytvárali i samotní ľudia, ktorí boli veľmi ochotní (tak
personál ako i bežní turisti).

Odporúčate tento kurz aj iným študentom pre budúce
roky?

S účastníkmi kurzu sa rozprával Filip Baľaľa.

Kde ste boli ubytovaní a aké sú Vaše zážitky?
Boli sme ubytovaní na chate Kosodrevina, ktorá sa
nachádza na juhu Chopku. Večeru sme mali o 18tej.
Večerné lyžovanie sme nemali, ale bol pre nás pripravený večerný program na každý deň. Raz bol
pozvaný DJ PETRŽALKA, iný deň nám hrali na gitare
ľudové piesne. Ubytovanie bolo nečakane dobré. Chata Kosodrevina je vhodná aj pre študentov - nestretli
sme sa so žiadnou “vysokohorskou“ prirážkou.

Ako hodnotíte celkovú organizáciu a dojmy zo zájazdu?
Stretlo sa tam veľa neznámych ľudí, ktorí si na prvý
pohľad sadli a vznikla super partia. A takto skvelá
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Text Mária Rehušová

Novinky v knižnici
Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie I. Trenčín:
TnUAD, 2012, 91 s., ISBN 978-80-8075-558-4.
Význam a postavenie sociálneho zabezpečenia.
Jednotlivé subsystémy sociálneho zabezpečenia.

s., ISBN 978-80-8075-561-4.
Učebnica si kladie za cieľ poskytnúť študujúcim
vybrané základné informácie o problematike životného
prostredia.

Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie II. Trenčín:
TnUAD, 2012, 106 s., ISBN 978-80-8075-559-1.
Učebnica rozoberá poistný princíp a ostatné
podsystémy sociálneho zabezpečenia.

Nesvadba, Antonín, Pšenková, Jana: Pracovné
a sociálne právo EÚ. Trenčín: TnUAD, 2012, s.125,
ISBN 978-80-8075-562-1.
Významnú časť učebného textu tvoria kapitoly, v
ktorých je uvedená charakteristika a podrobná analýza
voľného pohybu zamestnancov v EÚ a voľného
pohybu tovaru, služieb a kapitálu v priestore EÚ. Ďalšie
kapitoly sa venujú napr. proti diskriminačnému právu,
všeobecnej pracovnoprávnej ochrane zamestnancov
EÚ, prevodu podniku v priestore EÚ.

Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie: Zbierka
príkladov.Trenčín: TnUAD, 2012, 97 s., ISBN 97880-8075-557-7.
Publikácia obsahuje problematiku poistných platieb
jednotlivými subjektmi do Sociálnej poisťovne,
oblasť nemocenského poistenia, dôchodkového
zabezpečenia, úrazového poistenia, garančného
poistenia ako aj podsystém sociálneho zabezpečenia.
Delgadová,
Elena,
Fischerová,
Zuzana,
Gullerová, Monika, Prekopová, Emília: Anglický
jazyk pre sociálne a ekonomické študijné
odbory. Trenčín: TnUAD, 2012, 114 s., ISBN 978-808075-548-5.
Učebnica sprostredkováva potrebnú slovnú zásobu,
opakuje a precvičuje relevantné gramatické javy
a pripravuje študentov na komunikáciu v oblasti
študijného programu.
Fašanok, Miroslav, Gašparovičová, Jana:
Deutsch fur Studenten. Trenčín: TnUAD, 2012,
139 s., ISBN 978-80-8075-541-6.
Vysokoškolská učebnica je určená tým študentom,
ktorí sa rozhodli osvojiť si jazyk na úrovni A2.
Fašanok,
Miroslav:
Verejná
správa
–
komunikácia v nemeckom jazyku. Trenčín:
TnUAD, 2012, 98 s., ISBN 978-80-8075-542-3.
Lekcie učebnice sú zamerane na tematické celky:
úlohy, cieľ a funkcie verejnej správy, volebný systém,
etika a kultúra vo verejnej správe, dane, rozpočet,
verejné služby, regionálny rozvoj, Európska centrálna
banka.
Havierniková, Katarína, Kráľová, Katarína:
Hospodárska politika Slovenskej republiky:
praktikum.Trenčín: TnUAD, 2012, 113 s., ISBN 97880-8075-521-8.
Učebný text pojednáva o menovej a fiškálnej
politike. Každá ekonomika sa usiluje o efektívne
využívanie vlastných vecných, ľudských, finančných a
investičných zdrojov, preto ku kľúčovým problémom
hospodárskej politiky patria aj problémy regionálnej
politiky, sociálnej politiky a politiky zamestnanosti.
Šandora, Ján: Environmentalistika I.: Základy
environmentalistiky. Trenčín: TnUAD, 2012, 128
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Grmanová, Eva: Poisťovníctvo. Trenčín: TnUAD,
2012, 129 s., ISBN 978-80-8075-564-5.
Učebnica je zameraná na komerčné poisťovníctvo
hlavne v SR. Charakter poistenia a jeho členenie podľa
rôznych kritérií. Analýza slovenského a európskeho
poistného trhu.
Híreš, Ondrej, Barényi, Igor, Eliáš, Jozef:
Cutting of high strenght Steels by Water Jet,
Plasma Arc and Laser Beam (and change in
properties and microstructure before and after
their welding). Trenčín: TnUAD, 2012, 76 s., ISBN
978-80-8075-537-9.
Monografia publikuje výsledky výskumného projektu,
ktorého hlavným cieľom bolo zhodnotiť vplyv
rôznych typov rezacích technológií na mechanické
charakteristiky termomechanicky opracovávaných
vysokopevných ARMOX ocelí.
Barborák,
Oto,
Sňahničanová,
Gabriela:
Interiérové materiály automobilov. Trenčín: Ing.
Peter Gerši - GC TECH, 2012, 114 s., ISBN 978-80969189-9-7.
Nosnou náplňou učebnice je prehľad o materiáloch
v automobiloch s bližšou charakteristikou najviac
používaných materiálov – textílií, plastov a kože.
Štrba, Ján, Pivko, Štefan: Vnútorná balistika
hlavňových zbraní. Trenčín: TnUAD, 2012, 166 s.,
ISBN 978-80-8075-551-5.
Predmetom učebnice je vnútorná balistika hlavňových
zbraní, ktorá pojednáva o pohybe strely v hlavni
spôsobený tlakom prachových plynov.

21

Eliáš, Jozef: Koncepčné riešenia hybridného
pohonu pre ťažký rad traktorov. Trenčín: TnUAD,
2012, 112 s., ISBN 978-80-8075-550-8.
Monografia analyzuje možné koncepčné riešenia
hybridného pohonu pre ťažký rad traktorov a navrhuje
najvýhodnejší typ hybridného pohonu pre kolesové
traktory na základe vykonaného rozboru.
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Text Jaroslav Spodniak

Dve bagety. dve fľaše vody.

dve knihy...

Keď sa povie kaplán z UPC

Keď bol ôsmak, jeden starší kňaz ho na spovedi pravidelne veľmi
vyhrešil a skritizoval. Deptalo ho to. O dva roky mu napadlo, že
keby náhodou “motyka vystrelila” a on sa raz stal kňazom, to, čo
zažil na spovedi on, sa v jeho spovednici nikdy stať nesmie. Najvyšší
univerzitný kaplán Slovenska v najmladšom a najmenšom slovenskom UPC-čku - v Trenčíne. Juraj Sedláček.

Rozhodnutie stať sa kňazom nie je až také časté. Vedeli by ste nám povedať, kedy a prečo ste sa rozhodli
pre toto povolanie?
V roku 1990 som bol prvák na gymnáziu a zmenili sa nám vo farnosti kňazi. Dostali sme mladého,
šikovného kňaza, ktorý nás za odmenu v pomoci pri
miništrovaní počas Svätých omší, poslal do tábora
miništrantov. Bolo to po prvýkrát v mojom živote, kedy
som videl mladých seminaristov, chalanov vo veku
20 až 25 rokov, ktorí nepijú, nefajčia, nenadávajú,
hrajú futbal, majú záľubu v poznávaní prírody a nosia rímske košele s kolárikom. Vtedy som si prvýkrát
uvedomil, že je možné byť v pohode, priateľský, otvorený a zanietený pre nejakú vec a dokonca, že sa
modlia a majú v rukách breviáre. A to ma veľmi fas-
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cinovalo. O rok sme boli v tábore znova a tam mi
napadla myšlienka: „Čo ak náhodou aj ja by som sa
mal stať kňazom?“, čoho som sa trošku naľakal. K
tomu sa pripojila myšlienka, že živý Boh, ktorý chodil
po tomto svete v osobe Ježiša Krista, je prítomný v
kostoloch celého sveta, v spovedi a odpúšťa nám
hriechy sveta a mnoho ľudí o tom nevie. Tak prečo
by som tomu trošku nenapomohol... Po nejakých
stredoškolských láskach prišla maturita a rozhodnutie, ktoré bolo potrebné potvrdiť ešte raz, pretože som
mal po štvrtom ročníku teológie prerušené štúdium a
ešte rok som rozmyslenie. Počas neho som absolvoval
náhradnú vojenskú službu. V saleziánskom prostredí a
zároveň v prostredí veľkomesta v Bratislave som naozaj videl plnohodnotný život so všetkým, čo k nemu
patrí... Ešte viac som si uvedomil dar povolania, ktoré
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mi Boh dáva.

Ste univerzitným kaplánom už od mája 2008. Aké
boli Vaše prvé pocity, keď ste sa dozvedeli, že budete
pôsobiť práve v Trenčíne?
Bolo to na jar 2008, v utorok pred Veľkou nocou,
dokončoval som svoju dizertačnú prácu. Volal mi
biskup, že vysokoškoláci v Trenčíne nemajú duchovného otca. Veľkonočné sviatky som strávil u jedného spolubrata, kúsok od rieky Hron v maličkej dedinke, kde som mu pomáhal so slávením sviatkov Veľkej
noci. Po obradoch na Veľký piatok večer, v maličkom
kostolíku, som si uvedomil Kristovu osamotenosť a
biskupovu výzvu. Stretol som sa aj so spolubratmi,
ktorí pracovali s vysokoškolskou mládežou a oni ma
veľmi povzbudili, že keď mi túto ponuku biskup dáva,
je to prejav jeho dôvery. V súčinnosti s prežívaním
Veľkonočných sviatkov, samoty Veľkého piatku, ticha
Bielej soboty a radosti Veľkonočnej nedele som nabral
odvahu biskupovi odpísať, že s Božou pomocou som
sa rozhodol prijať jeho výzvu a stať sa univerzitným
kaplánom v Trenčíne.

Študentské roky sú významnou súčasťou života
každého človeka, ako si spomínate na toto obdobie?
Chodil som na štátne gymnázium a aj ten rok počas
prerušenia štúdia mi veľmi pomohol. Bol to čas, kedy
som vnímal svet taký, aký je a som za tento čas Bohu
veľmi vďačný. Na gymnáziu boli rôzne dobré akcie,
ale také najsilnejšie boli stredoškolské roky doma vo
farnosti. Mali sme tam stretko, spoločne sme chodili
aj na duchovné, turistické a športové akcie. Vtedy
sa začali klásť základy toho, čo teraz robím v UPC.
Bola to partia, s ktorou sme mali vynikajúce vzťahy,
a kde sme naplno zdieľali mladosť. Doteraz sa stretávame raz za 2 roky. Z dvadsaťčlenného stretka sme
sa rozrástli. Na poslednú stretávku prišli niektorí aj s
detičkami a bolo nás vyše 60, pretože mnohí už majú
založené rodiny a z toho okruhu ľudí sme sa dvaja
stali kňazmi.

V dnešnej dobe majú študenti veľa možností ako
prežiť svoj študentský život. Akú radu by ste dali
študentom, aby študentské časy prežili naplno?
Určite je potrebné chodiť s otvorenými očami a všímať
si svet okolo seba. To znamená, že prvákom odkazujem, poznávajte študentský život a vnímajte ho plnohodnotne, aj vrátane tých nocí v meste, v kluboch
atď., ale všímajte si aj to, že ľudia, ktorí vás volajú do
mesta alebo na diskotéku, že vás nevolajú preto, že
aby ste išli s nimi, ale že oni sami nechcú byť sami.
Dnešná doba potrebuje originály, ktoré jednoducho
nie sú kópiou niekoho. To je to, čo najviac vnímam.
Človek, ktorý sa snaží o dobro a naozaj ho aj úprimne
hľadá, obklopí sa dobrými ľuďmi, ktorí pre neho niečo
znamenajú. Také vzťahy sú naozaj úprimné, hlboké
a recipročné. A sú určite iné ako vzťahy v utorkové
večery v meste... také plnohodnotnejšie. V praxi UPCčiek na Slovensku to znamená, že v priestoroch UPC
sa dajú žiť hlboké a úprimné priateľstvá a dovolím
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si povedať, keďže tu pôsobím už piaty rok, že pre
mnohých sú to priateľstvá na celý život (už vznikajú aj prvé UPC manželstvá J). Touto cestou by som
čitateľom rád adresoval moje pozvanie do UPC. Som
si vedomý toho, že človek musí prekonať bariéru
predsudkov. Napr.: „Čo sú to tam za ľudia, možno sú
sfanatizovaní, atď.“ Preto odporúčam prečítať si svedectvá terajších a aj bývalých študentov na stránke
www.upctn.sk - vpravo hore je link s názvom: Čo mi
dalo UPC. Nachádza sa tam niekoľko svedectiev ľudí,
ktorí navštevovali alebo navštevujú UPC. Fenomén
UPC-čiek na Slovensku, ale aj inde v Európe je práve
ten, že človek, ktorý začne chodiť do UPC, si odrazu
preusporiada hodnoty v živote, a odvtedy ako spozná,
že má pre čo alebo pre koho žiť plnohodnotnejšie,
začne hľadať spôsob, ako si zariadiť voľný čas tak,
aby sa mohol v UPC angažovať a byť aktívny.

Vaše povolanie je určite veľmi časovo náročné. Ak sa
Vám podarí nájsť si aspoň trochu voľného času, ako
ho využívate?
Medzi moje koníčky patrí turistika, ale podmienkou je,
že to musí byť nad 1 500 metrov nadmorskej výšky,
ďalej cestovanie vlakom a urgentná medicína, ktorej
sa veľmi rád venujem a naďalej sa v nej vzdelávam.
V praxi to znamená, že si zoberiem 2 bagety, 2 fľaše
vody, 2 knihy a idem študovať ďalšie do Národnej
knižnice v Prahe alebo cestujem na opačný koniec
Slovenska, kde idem nakŕmiť kačice na Štrbské pleso,
prípadne navštíviť niektorého spolubrata. Počas cesty
vlakom sa vzdelávam a modlím (pretože Breviár a aj
Bibliu mám v mobile), alebo píšem svoju druhú knihu
o vzťahu otec a syn. Práve počas týchto chvíľ naberám inšpiráciu a zároveň aj časový a kilometrový
odstup od Trenčína, v ktorom sa snažím plnohodnotne žiť.

UPC minulý rok oslávilo svoje tretie narodeniny. Mohli
by ste nám prezradiť, aké sú Vaše očakávania v pozícii
kaplána UPC do budúcnosti?
Trojročné dieťa vie chodiť a vie už dokonca
pomenovať, čo potrebuje. V našom UPC je to vidieť
na tohtoročných veľmi úspešných akciách ako je 1.
reprezentačný ples UPC alebo oslava tretích narodenín. Po týchto akciách je viditeľnejšie, že koordinátori sami prichádzajú s nápadmi. Ako kapláni UPCčiek na Slovensku s naším biskupom Mons. Tomášom
Galisom sa snažíme mať pred sebou víziu a ďalej
hľadáme, ako byť blízko mladým. Snažíme sa byť otvorení výzvam, ale určite ideme aj do hĺbky, pretože
budúcnosť veriacich ľudí je v osobnom vzťahu s Bohom a v malých spoločenstvách. Ako som aj povedal
novinárom pri otvorení UPC v roku 2009, aj v histórii
stačil jeden Hitler a čo spustil... a stačila jedna matka Tereza a čo zanechala... Dobré vlastnosti driemu
v každom študentovi našej univerzity. Ak bude sám
chcieť, vďaka skvelému UPC tímu ich môže objaviť,
spoznať, naplno využiť a najmä začať im veriť. Začína
to príchodom na tretie poschodie B budovy úplne na
koniec chodby vľavo.
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misia keŇa
text mária látalová

Niektorí ľudia už od ranného detstva vedia, že je ich túžbou ísť
do rozvojových krajín tretieho sveta a tam pomáhať. To však
nebol môj prípad. Viac ma tešila predstava posedenia u Kozla
ako ísť niekam do nepohody. Nikdy som nechcela ísť na žiadnu
misiu. Egoisticky som si nevedela predstaviť, ako sa zrieknem
svojho vlastného pohodlia, istôt, ktoré som tu mala v podobe priateľov, zdravotnej starostlivosti a istého zázemia. Ale...

Jedného dňa som si prečítala inzerát od eRka do projektov Dobrej Noviny „Hľadáme dobrovoľníkov pre
Afriku 2012“. A zrazu bol v mojej hlave nejaký obsedantný chrobák, ktorý odtiaľ nechcel vypochodovať.
Predpísané podmienky na dobrovoľníka som spĺňala.
Povedala som si, že to aspoň vyskúšam, nech si to
doživotne nevyčítam, že som v tom nič nespravila.
Bola som si istá, že ma aj tak nevyberú. Aby ma
naozaj nevybrali, tak som požadovaný motivačný
list a životopis poslala pre istotu o deň neskôr, ako
bol deadline. Lenže výberová komisia ma nielenže
vybrala do užšieho výberu na základe motivačného
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listu a životopisu, ale zavolali ma do ešte užšieho osobného výberu kandidátov, kde som napokon ešte
spolu ďalšími šiestimi ľuďmi uspela. Už keď som
písala motivačný list som si povedala „Bože, ak je to
Tvoja vôľa, aby som tam išla... Ak ma tam skrátka
potrebuješ mať, tak si to zariaď, nech ma vyberú a ja
pôjdem.“ Vedomá si svojich nekvalít som si bola istá,
že mňa tam Pán Boh určite nepotrebuje a nepovlečie
ma 5 700 km od mojej domoviny niekde do rovníkovej Afriky. A s týmto vedomím a stretnutím kvalitných
ľudí a kandidátov som si bola istá, že som to aspoň
vyskúšala, ale že nemám šancu, aby ma vybrali.

Študentský život

Lenže človek mieni, Pán Boh mení... Z výberovej
komisie eRko mi v sobotu poobede zavolali, že ma
vybrali ako kandidáta na misijné dobrovoľníctvo do
Kene a do pondelka 16:00 som sa mala rozhodnúť.
Zrazu sa vo mne rozpútal boj. To čo??? Veď ja som
to nemyslela vážne! Ale čo som Bohu sľúbila, za
tým som si stála. Ale nezabudla som hneď Bohu
pripomenúť, že to bude platiť aj opačne.
Radila som sa s najbližšími ľuďmi. No ešte v pondelok 15:50 som v tom nemala jasno. Pamätám
si, že v tom čase som bola v UPC (Univerzitnom
Pastoračnom Centre), ktoré, i keď som absolventka,
pravidelne navštevujem. Práve odtiaľ som zavolala
svoje rozhodnutie. „Tak dobre, ja do tej Kene pôjdem.“ Príznačné pre mňa bolo, že toto rozhodnutie
padlo práve na pôde univerzity, kde som 5 rokov
študovala a v priestoroch UPC, ktoré práve vznikali,
keď som končila.
Nebolo to ľahké rozhodnutie a až do odletu som
rozmýšľala, či to bolo správne rozhodnutie. Ale
keďže ľudia v UPC, či už koordinátori, univerzitný
kaplán... sú mi ako druhá rodina, veľmi mi v týchto
ťažkých dňoch pomohli a boli mi oporou.
Priletela som do Kene do hlavného mesta Nairobi.
Zoznámili ma s projektom. Ja som si pôvodne vybrala, že by som rada pracovala v krízovom centre
pre ženy. No rozhodli, že sa viac budem hodiť do
rehabilitačného centra, pre chlapcov z ulice, ktorí
boli závislí na drogách alebo na fetovaní lepidla. „No
super!!!“, pomyslela som si. Ale už to bolo celé tak
zamotané, že som si bola istá, že presne toto je tá
Božia vôľa. Lebo nič z toho sa nespájalo s mojím
chcením a predstavami.
S chalanmi som sa prakticky hneď skamarátila a zistila som, že sú to takí istí chlapci ako u nás, akurát
v živote nemali toľko šťastia. Niektorí už rodičov nemali, pretože zomreli na AIDS, iní sa museli pretĺkať
životom sami, lebo rodičia boli tak chudobní, že nemali dať deťom čo jesť. Iní boli doma zneužívaní,
týraní... Preto sa rozhodli utiecť na ulicu, kde boli
nútení na jedlo si vyžobrať alebo si niečo ukradnúť.
Preto sa väčšina z nich dala aj na fetovanie lepidla.
Jednak bolo lacné a nafetovaný človek si neuvedomuje, že je hladný, že na neho v noci prší a je mu
zima, alebo že ho nikto nemá rád.
Avšak práve v tomto resocializačnom centre dostali
títo chalani druhú šancu na nový začiatok. Nebyť
takýchto projektov, ktoré podporuje napr. aj Slovenská organizácia eRko a Dobrá Novina, by títo chalani
nemali šancu na iný život, ako život na ulici v zajatí
drogových závislostí.
Ja som si na život v Keni a medzi týmito chalanmi veľmi rýchlo zvykla. Podmienky boli síce
jednoduchšie, ale o to viac si človek z Európy mohol
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uvedomiť, na čom v živote naozaj záleží. Že sú to
dobré medziľudské vzťahy a nie výška bankového
účtu. Že záleží na pocite, že nie ste sám a nie na
tom, v akom veľkom dome bývate a v akom drahom
aute sa vozíte.
Väčšina ľudí v Keni je veľmi chudobných. Ale tak
chudobných, že nám sa o takej chudobe môže len
zdať. Avšak títo ľudia sa stále usmievajú, majú dobrú náladu, na ulici Vás zdravia, podávajú ruku a sú
schopní podeliť sa aj s tým málom, ktoré majú.

A práve v Keni som pochopila jednu dôležitú vec. Že
chudoba je relatívny pojem. Ľudia v rozvojovej krajine tretieho sveta nevedia, či budú mať v ten deň
čo jesť, žijú na hranici prežitia, ale sú veselí a vnútorne veľmi bohatí. Zato u nás majú niektorí ľudia
veľké majetky a bohatstvo, ale vôbec nie sú šťastní.
Sú vnútorné veľmi chudobní, častokrát až prázdni.
Stretnutie s nimi je skôr za trest.
Veľakrát som mala na Boha v živote rôzne otázky, na
ktoré sa mi zdalo, že mi nejako neodpovedá. Možno
to bol dôvod, prečo ma Pán Boh hnal 5 700 km ďaleko
od všetkých istôt. Aby som zistila odpovede na svoje
otázky. Spoznala som, na čom v živote záleží. Že mi
na prežitie stačí pár tričiek a dvoje tepláky a kľudne
aj roztrhané tenisky a aj tak na tom budem lepšie
ako 60% celého sveta. Že jedlo nepatrí do kontajnerov, lebo v rozvojových krajinách je X ľudí odkázaných len na stravu zo smetísk a kontajnerov. Že
ísť k doktorovi, keď mi je zle, nie je samozrejmé, ale
ak na to nemám, musím si svoju chorobu (v lepšom
prípade) prežiť so všetkým utrpením.
Dnes, keď som už skoro pol roka doma, denne
rozmýšľam nad tým, čo som v Keni prežila a zažila.
Často myslím na mojich keňských kolegov, ktorí sa
mi na dobu 3 mesiacov stali naozajstnou rodinou a
doteraz som s nimi v kontakte.
Misijné dobrovoľníctvo v Keni bol jeden z najkrajších
životných zážitkov. Častokrát to nebolo ľahké, no
ja som rada, že aj v tých najťažších chvíľach, keď
mi išlo doslova o život, stál Boh pri mne. Pretože
práve vtedy som si uvedomila, že je to práve moja
viera v Boha, o čo sa môžem oprieť v tých najťažších
chvíľach, na miestach, kde som sama a tisíce kilometrov od domova.
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text Magdaléna Slezáčková

letom

svetom

dnes si predstavíme najzaujímavejšie miesta a
atrakcie trenčína a ríma
Pre tých, ktorí náhodou nečítali minulé číslo
TnU Trendov, by som sa rada ešte raz predstavila: volám sa Magdaléna a som študentkou
našej univerzity, odbor Politológia. Medzi
moje záľuby patrí cestovanie a spoznávanie
kultúry nových krajín. Tentoraz pôjdeme spolu
spoznávať naše študentské mesto Trenčín a v
Európe zavítame do hlavného mesta Talianska.

Trenčín

Mesto Trenčín sa rozprestiera na západnom Slovensku, v údolí rieky Váh a patrí nielen medzi najväčšie
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mestá Slovenska, ale tiež medzi najstaršie. S každým
slovenským mestom sa nám spájajú slovné spojenia, ktoré ho charakterizujú. Medzi slovné spojenia,
ktoré označujú mesto Trenčín za jedinečné sú: „mesto
módy“, „studňa lásky“ a „študentské mesto“.
Symbolom národnej pamiatky a najvýraznejšou
pohľadovou dominantou panorámy mesta je
Trenčiansky hrad, ktorý bol vybudovaný v roku 1111.
Na Trenčianskom hrade sídlil Matúš Čák Trenčiansky,
ktorý vytvoril z neho svoj sídelný hrad a centrum
„Matúšovej zeme“. Medzi najznámejšie povesti o
Trenčianskom hrade patrí Studňa lásky. Označuje sa
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za jednu z najkrajších, najstarších a jednou z najviac
romantických povestí. 80 metrov hlboká Studňa lásky
sa nachádza na Trenčianskom hrade. Vyznačuje sa
obrovskou láskou tureckého šľachtica Omara ku krásnej Fatime, ktorá sa stala zajatkyňou trenčianskeho
hradného pána. Na to, aby Omar svoju milú vyslobodil
zo zajatia, sľúbil hradnému pánovi, že do tvrdej skaly
vykope studňu kvôli nedostatku vody. Utekali dni,
noci, prešlo leto, jeseň, zima, ale Omarova láska k Fatime bola taká silná, že sa nevzdával. Prešiel tretí rok
a vody nikde nebolo. Nakoniec sa mu podarilo studňu
vykopať a svoju milú si napokon mohol odviezť so
sebou domov. Od tejto doby stojí na hrade studňa a
práve touto povesťou je pre ňu charakteristický názov
Studňa lásky.
Okrem najväčšej pýchy Trenčianskeho hradu, existujú
aj iné pamiatky a zaujímavosti, ktoré by ste určite mali
vidieť pri návšteve mesta Trenčín s bohatou históriou:
Farské schody a socha sv. Jána Nepomuckého
– zohrávali veľmi dôležitú funkciu najmä pri
zabezpečovaní obrany mesta. V súčasnej dobe schody
slúžia širokej verejnosti, spájajú stred mesta s areálom
Farského kostola, hradom ale aj lesoparkom Brezina.
Farský kostol Narodenia Panny Márie – pamiatka nazývaná aj „Marienburg“ tvorila pôvodne súčasť
mestského opevnenia a jeho účelom bolo aj chrániť
prístupovú cestu na hrad.
Hotel Elizabeth – bývalý Hotel Tatra, ktorý so svojou viac ako storočnou tradíciou patrí k dôležitým
stavebným pamiatkam mesta Trenčín. Od septembra
2012 opäť otvoril brány pre svojich hostí pod novým
názvom ako Hotel Elizabeth.
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Katov dom – je historicky a aj mestskou tradíciou
spájaný najmä s výkonom spravodlivosti a väzením.
Lesopark Brezina – príjemnú prechádzku môžete
uskutočniť do lesoparku Brezina, kde sa dá dostať
priamo z centra mesta. Predstavuje najzápadnejší
výbežok Strážovských vrchov.
Mestská veža – pôvodne sa nazývala ako Dolná brána alebo Turecká veža. Zachovala sa iba Turecká veža
a kúsok fortifikačného múru za farským kostolom.
Mierové námestie – tvorí pretiahnutý šošovkovitý
tvar avšak jeho podoba sa v priebehu rokov neustále
menila. Mierové námestie bolo v roku 1987 vyhlásené
za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Morový stĺp Najsvätejšej Trojice – je pamiatka,
ktorá sa viaže na konkrétnu historickú udalosť, keď v
lete v roku 1710 vypukol mor a na následky zomrelo
približne 1600 ľudí.
Pamätník M. R. Štefánika v mestskom parku
- je situovaný v parku M. R. Štefánika a znázorňuje
zalomené krídlo lietadla, na ktorom sa generál
Štefánik zrútil neďaleko Bratislavy pri návrate domov
na Slovensko a tragicky zahynul.
Pamätník národných buditeľov – Ľ. Štúra, J. M.
Hurbana a M. M. Hodžu – predstavuje figurálne
súsošie troch národných dejateľov. V pozadí pamätníka je otvorená kniha, ktorá symbolizuje ich prínos
do národnej literatúry.
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Pasáž Zlatá Fatima - bola vybudovaná po veľkom
požiari v Trenčíne v roku 1886. Po vybudovaní pasáže
došlo k spojeniu námestia s dnešnou Palackého ulicou.
Piaristický kostol sv. Františka Xaverského rímskokatolický kostol, ktorý je dominantou severozápadnej časti Mierového námestia.
Rímsky nápis na hradnej skale - rímsky nápis,
ktorý bol v roku 179 po Kr. vytesaný do hradného
brala predstavuje jednu z mála rímskych písomných
zmienok na sever od Dunaja. Môžeme ho zazrieť len
priamo z reštaurácie alebo terasy Hotela Elizabeth.
Synagóga – zaradila sa do projektu Slovenská cesta
židovského kultúrneho dedičstva a slúži ako výstavná
sieň.
Športovo–rekreačný areál Ostrov – neďaleko od
centra Trenčína sa nachádza športovo-rekreačný areál
Ostrov. Upravený ostrov, ktorý je obklopený riekou
Váh s množstvom ihrísk, ale aj oddychových zón.
Štúrovo námestie – je umiestnené v bývalej
predmestskej časti. V súčasnosti najväčšou atrakciou sa považuje socha vodníka Valentína (ktorému
v letnom období strieka voda z úst) prepojená s
rekonštruovanou studňou.
Trenčianske múzeum - je kultúrna a vedecká
inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a s viac ako 120
ročnou históriou.
V Trenčíne sídli Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka a City University, vďaka ktorým sa Trenčín
považuje za študentské mesto. So študentským
životom sa spája organizovanie rôznych kultúrnych
podujatí a párty, na ktorých je účasť študentov viac
než istá.
Medzi najnavštevovanejšie podujatia, ktoré sa
každoročne konajú v Trenčíne, patrí veľmi známy
hudobný festival Bažant Pohoda. Predstavuje hudobný multikultúrny festival konajúci sa každoročne
od roku 2004 na trenčianskom letisku. Zakladateľom
festivalu je Michal Kaščák, ktorý prišiel s myšlienkou
zorganizovať hudobný festival v roku 1997. Festival
Pohoda sa môže pýšiť bohatou návštevnosťou ľudí
a patrí medzi najväčšie festivaly na Slovensku. Je
pevnou súčasťou siete európskych hudobných festivalov.
Ďalším zaujímavým podujatím, ktoré sa taktiež koná
každoročne patrí Medzinárodný filmový festival Art
Film Fest v neďalekom kúpeľnom meste Trenčianske
Teplice. Je pokladaný za jedno z najvýznamnejších
kultúrno-spoločenských podujatí roka s čoraz vyšším
kreditom doma aj v zahraničí.
Medzi obľúbené podniky, kam sa chodia študenti radi
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zabávať a načerpať novú energiu do ďalšieho dňa
môžeme zaradiť:
Steps Club- skvelá zábava v tomto podniku je
najväčším lákadlom pre mladých ľudí. Skladá sa
z dvoch častí. Prvou časťou je dolný Steps pub, ku
ktorému je postavená aj letná terasa na spríjemnenie
teplých letných dní. Druhou časťou je horný Steps
club, ktorý slúži viacej menej na akcie ako študentské
párty, Haloween party a iné tematické večery.
Jameson Pub – sídli priamo na Mierovom námestí.
Interiér je drevený a trochu strohý, ale aj tento
podnik má svoje čaro, keď si chcete bezstarostne
posedieť s kamarátmi na pive. Samozrejme, že
aj v tomto podniku bývajú akcie, ale nie je ich tak
veľa, ako v predchádzajúcom podniku, keďže v
Jamesone je malý parket pre horlivých tanečníkov.

Rím

„Všetky cesty vedú do Ríma.“ Metropolu Talianska
naozaj musí vidieť každý. Kamkoľvek sa vo večnom
meste na siedmich pahorkoch obzriete, uvidíte kus
histórie. V súčasnosti je možné sa dostať do Talianska leteckou dopravou za veľmi nízke ceny, najmä
vďaka jednej nízkonákladovej leteckej spoločnosti,
ktorá ponúka letenku od 10€ na osobu. Medzi pojmy,
ktoré dotvárajú hlavné mesto Talianska jedinečným
jednoznačne patrí Koloseum, Villa Borghese, či Vatikán. Ak ich aj poznáte, tak práve nastáva najvyšší
čas, aby sme sa spoločne na ne pozreli!
Anjelský hrad – monumentálna kruhová stavba, známa ako Hadriánovo mauzóleum. Pevnosť
bola niekoľkokrát prestavaná – najskôr slúžila ako
mauzóleum, pápežská pevnosť, rezidencia aj väzenie.
Bazilika Santa Maria Maggiore - baroková sakrálna stavba. Ide o jednu zo štyroch patriarchálnych
bazilík (pri hlavnom oltári má povolené vykonávať
svätú omšu iba pápež). Taktiež chrám zaraďujeme
medzi jeden z piatich najvýznamnejších v Ríme.
Bazilika sv. Petra – Vatikánska bazilika je jednou z
najväčších kresťanských chrámov na svete. Predstavuje symbol katolicizmu a pápežskej moci a prestíže.
Zaslúžila si aj pozornosť najlepších staviteľov Talianska počas celého 16. storočia. V súčasnosti táto stavba aj dnes ohromí moderného človeka práve svojou
charakteristickou veľkoleposťou a prepychom. Nájdete tu aj Michelangelovu Pietu a sochu svätého Petra s ošúchanou nohou. Traduje sa, že ak sa sochy
dotknete, poprípade ju pobozkáte, ešte raz sa do
Ríma vrátite.
Bocca dela Verita (Ústa pravdy) – guľatá mramorová maska, ktorá sa nachádza v portiku kostola
Santa Maria in Cosmedin na námestí. Patrí medzi
najobľúbenejšiu atrakciu v Ríme, ktorá predstavuje aj
fiktívny detektor lži.
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Fontana di Trevi – jedna z najznámejších fontán na
celom svete sa nachádza na Piazza di Trevi. Stavba
stojí pred palácom Poli, pričom to vyzerá tak, akoby
vyrastala z kameňa.

námestí v Ríme vedľa Lateránskeho paláca, ktorý dal
aj chrámu svoje meno. Je to jeden zo siedmich pútnických kostolov Ríma a vzhľadom na jeho výšku sa
považuje za hierarchicky najvyššie postavený chrám
katolíkov.

Forum Romanum – ide o verejné priestranstvo
starovekého Ríma, hlavné námestie, miesto triumfálnych pochodov, popráv, či gladiátorských zápasov.

Palatine Museum – vyskytuje sa medzi Augustovým
domom a palácom Flávia. V múzeu nájdeme zbierku
archeologických nálezov z pahorkov Palatin.

Galleria Borghese – svetoznáme múzeum umenia, v ktorom je 20 izieb preplnených pamiatkami zo
zberateľskej činnosti tejto významnej rodiny, ktorá
svetu dala niekoľko pápežov.

Pamätník Viktora Emanuela II. – monumentálny
pomník prvému kráľovi spojeného Talianska je jeden
z najkrajších a najmajestátnejších pamiatok v Ríme.
Nájdete ho medzi Piazza Venezia a Kapitolom.

Koloseum – označovaný aj ako Flaviánov amfiteáter
je jednou z najznámejších stavieb Rímskej ríše. Je
symbolom samotného Ríma a taktiež patrí medzi jednu z najväčších stavieb svojej doby.

Pantheón – najvýznamnejší a najzachovalejší chrám
z rímskeho obdobia. Vstup do tohto chrámu je zdarma.

Kvirinálsky palác – okázalý historický palác, ktorý
je postavený na Kvirinále, najvyššom zo siedmych vrchov Ríma. Kedysi predstavoval sídlo pápežov, kráľov.
V súčasnosti je oficiálnou rezidenciou talianskych
prezidentov.
Lateránska bazilika – nachádza sa na Lateránskom
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Španielske schody – najznámejší verejný priestor
v Ríme, ktorý spája Piazza di Spagna (Španielske námestie) s kostolom Trinitá del Monti.

Vatikánske múzeá – tvoria jednu z najobsiahlejších
zbierok umenia na celom svete. Vstup do múzea a
Sixtínskej kaplnky je zdarma jedine cez poslednú
nedeľu v mesiaci.
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Text miroslava andrášová

Skúškové obdobie.

Ako naň?
Po troch mesiacoch študentských party, poprípade študentských
brigád, prichádza aj čas, kedy musíme skloniť hlavy nad skriptá.
Skúškové obdobie pre mnohých predstavuje veľký stres, napätie, či vyčerpávajúce hodiny strávené nad knihami. Snáď najtvrdší
oriešok môže byť toto obdobie pre študentov prvého ročníka,
ktorí prechádzajú zo stredných škôl na vysokoškolský systém.

30

Z náhodného výberu 30 opýtaných študentov TnUAD
sme zisťovali, ako zvládajú „skúškové“.
Na otázku: „Koľko hodín priemerne strávite učením sa
na jednu skúšku počas skúškového obdobia?“, väčšina
odpovedala menej ako 8 hodín nepretržitého učenia.
Ďalšou otázkou bolo, či sa daní študenti pripravujú na
skúšku už počas semestra, a samozrejme, ako sa to
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dalo čakať, len minimálna časť študentov odpovedala
„áno“. Ostatným postačuje mesiac až mesiac a pol
na nadobudnutie potrebných vedomostí. Študenti
preferujú učenie sa na skúšku samostatne, prípadne
v páre, aj to len čo sa týka predmetov zameraných
na oblasť matematiky. Najčastejšou látkou, ktorou
podporujú svoju koncentráciu, uviedli kávu a energy
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drinky, len nízky počet užíva na posilnenie koncentrácie tablety nato určené (napr. ginko biloba).
Keď sme pri téme koncentrácia a podpora mozgovej
činnosti, tak otázka, či sú podporné látky ako káva,
čaje, ginko biloba, energy drinky naozaj nápomocné,
je určite na mieste. Čo najviac podporuje mozgovú
činnosť? Ako predchádzať stresu? Prezradila nám
všeobecná lekárka pre deti a dorast pani MUDr. Magda Androvičová.

„Jednoznačne predchádzať stresu sa dá systematickou
prípravou na skúšku, priebežným učením na skúšku.
To je každému jasné. Treba si dopriať oddych, dôležitý
je tiež pohyb, čiže telesná aktivita, ktorou prekrvíme
celé telo, hlavne mozog. Ďalej je dôležitý prísun vitamínov a to v surovom stave, čiže zelenina a pod. Keď
sa učíme mali by sme jesť ľahké jedlá, aby sme boli
čulí. Lebo ak je jedlo ťažké na žalúdok, spôsobuje,
že sa cítime ospalí. Ak sa bavíme o podpore koncentrácie pomocou nejakých chemicky vyrobených
látok, tak rozhodne vylučujem energy drinky. Tie nie
hneď, ale po určitej dobe môžu spôsobovať depresívne stavy. Kofeín sa v nich nachádza v minimálnom
množstve, tak ako aj v káve a čajoch. Pocit, že sme
menej ospalí po ich užití, je iba v našej hlave. Čo sa
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týka tabliet na podporu mozgovej činnosti a toho,
kedy ich treba začať užívať, aby sme mohli sledovať
ich žiadané účinky počas skúškového obdobia, je individuálne podľa zdravotného stavu. Preto je potrebné
sa poradiť so svojím lekárom.“
Takže milí študenti, ako si pomôcť? Zeleninou! A
dopriať si na všetko dostatok času.
Podstatou úspešného zvládnutia je nepodľahnúť
panike už po prečítaní nadpisu, ktorý na prvé počutie
môže síce znieť hrôzostrašne, ale povedať si: „Ja to
dám“. Dôležité je zapracovať práve v prvom ročníku
bakalárskeho štúdia, aby sa nám zbytočne nekopili
predmety vo vyšších ročníkoch. Nad všetkým treba
mať nadhľad a vybrať si aj z toho najťažšieho pozitíva.
Medzi pozitíva skúškového obdobia určite patrí to, že
sa študenti spájajú a pomáhajú si, čo sa týka zháňania
materiálov na učenie, vysvetľovaním si tematík,
ktorým nerozumieme a pod. A nie je to len vzájomná pomoc pred skúškou, ale určite aj počas skúšky.
Veď to všetci poznáme... Hoci vysokoškolskému
systému sa niektorí ťažko prispôsobujú, študentské
časy sú určite tie najkrajšie spomienky v živote.
Stačí len správne naskočiť a ísť. Tak len správnou
nohou vpred!
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zábava na
záver čísla
text Matej adamov

Hodina biológie. Profesor hovorí študentom:
“Čistý vzduch a hlboké dýchanie zničí všetkých
pôvodcov našich chorôb.”
Blondínka zo zadu sa nástojčivo hlási:
“Pán profesor, ale ako prinútime týchto pôvodcov, aby zhlboka dýchali?”
Rozprávajú sa dvaja študenti na intráku:
“Počúvaj, chovajme prasa”, hovorí prvý.
Druhý na to:
“Si normálny? Špina, bordel, smrad.”
A prvý na to:
“To nič, ono si zvykne.”

Hovorí raz jedna učiteľka:
“Raz som v lietadle sedela vedľa babičky s
päťročným vnukom. Akonáhle sa dozvedela, že
som učiteľka, začala na neho naliehať, aby mi
predviedol, ako vie odpočítavať. Bez váhania
spustil: “20, 19, 18...”
“Výborne,” pochválila som ho. “To máš zo školy?”
“Nie,” odpovedal. “Z mikrovlnnej rúry.”
Stretnú sa dvaja študenti pred najťažšou skúškou
za celý semester.
“Čo si taký zničený?”
“Ale prosím ťa, sestra sa mi pokúsila o
samovraždu.”
“A to prečo?”
“Čo ti poviem, pustila si nahlas hudbu, keď som
sa učil.”
Dekan sa pýta študenta:
“Pán študent, prečo ste si vybrali štúdium
práve na našej škole?
Študent mu odpovedá:
“Ale oci, prestaň s tými blbými otázkami.”
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Docent na prednáške hovorí:
“Dnes vás pustím o štvrť hodinu skôr.
Odchádzajte prosím potichu, aby ste nezobudili nikoho vo vedľajších učebniach.”
Pýtajú sa študenta:
“Ako bolo na skúške?”
“Pobožne.”
Nerozumejú.
“No, profesor v čiernom, ja v čiernom, profesor
mi dáva otázku, ja sa prežehnávam, ja odpoviem, profesor sa prežehnáva.”

Ako privítajú starší študenti Fakulty matematiky
a fyziky na beánii mladých prvákov?
Pustia im pesničku: “Vitaj náš ďalší hranatý
bráško!”
Študent nevie a tvári sa zúfalo. Kantor ho
osloví s otázkou:
“Ako si vlastne predstavujete skúšku na
vysokej škole?”
Študent: “Ako rozhovor dvoch inteligentov.”
Kantor: “No hej, ale čo keď jeden z tých
dvoch nie je inteligent, ale úplný vôl?”
Študent: “No, v tom prípade inteligent
berie index a odchádza.”
Študent poslal z Prahy mame dopis: “Prepadol
som z dvoch predmetov, priprav na to otca.”
Za dva dni mu prišla odpoveď: “Otec pripravený,
teraz sa priprav ty!”
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Mladý vysokoškolský študent ekonómie hovorí
slečne:
“Chcel by som sa s Tebou pomilovať.”
“OK, ale musím Ťa varovať, mám AIDS.”
“V pohode, veď ja nie som žiadny blbec, študujem
ekonómiu.”

zábava a relax
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zápalka, zmenka.

zábava a relax

Príde podnapitý študent na skúšku a pýta sa
skúšajúceho: “Pán profesor, môže aj opitý
študent spraviť skúšku?”
“Ale áno, všetko je možné.”
Tak študent sa zdvihne, príde ku dverám a zakričí
na chodbu: “Hej, chlapi, môžete ho doniesť.”
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